
Uitgave 1 juni 2012  R.I.O. 

HOOFDSTUK III 
NATIONALE EN INTERNATIONALE COMPETITIES 

 
A. BEPALINGEN 
 
Art. 301 : Algemeen 

a. De voorschriften in dit hoofdstuk omvatten de regels die van toepassing zijn op de nationale en internationale 
competities. 

b. De Sportreglementen worden ontworpen en aangepast, respectievelijk door het Refereecomité, het Sportcomité, 
het Veteranencomité, het Jeugdcomité, het Technisch comité en de Topsportcoördinator.  De voorontwerpen 
worden vervolgens aan het Reglementencomité overgemaakt voor controle en afwerking.  De goedkeuring van 
deze reglementen behoort toe aan de Raad van Bestuur. 

c. De beleidsvoering met betrekking tot de voorbereiding op en de deelname aan internationale 
kampioenschappen wordt in de nota van de Topsportcoördinator bepaald.  

Art. 302 : Het speelseizoen 
Het jaarlijks speelseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei van het daaropvolgend jaar.  
 
Art. 303 : De jaarlijkse sportkalender 
Jaarlijks publiceert de BBSF de bowlingkalender voor het volgende seizoen.  
Deze bevat alle kampioenschappen en tornooien die tijdens dit seizoen door de BBSF georganiseerd of erkend worden. 
Deze kalender wordt opgesteld door het Sportcomité in samenwerking met de topsportcoördinator en de voorzitters van 
het Jeugd- en het veteranencomité. 
 
B. ORGANISATIE EN LEIDING VAN NATIONALE COMPETITIES 
Art. 304 : Bevoegdheden 
De organisatie en leiding van de nationale competities is de bevoegdheid van wedstrijdverantwoordelijken.  Zij worden 
bijgestaan door één of meerdere referees.  
De door de wedstrijdverantwoordelijke genomen beslissingen tijdens de uitoefening van zijn functie, in het belang van 
de goede afloop van het kampioenschap, zijn bindend.  
 
Art. 305 : Deelname - Inschrijving  

a. Ongeveer 6 weken voor de aanvang van de nationale kampioenschappen worden de inschrijvingsformulieren 
door de BBSF op de website gepubliceerd en per mail aan de clubs verzonden. 

b. De inschrijvingskosten van de deelnemers worden betaald na ontvangst van de factuur.  Afhankelijk van het 
kampioenschap wordt deze factuur naar de speler of naar de club gestuurd. 

c. De deelnamekosten van diegenen die zonder gegronde reden afwezig waren, worden door de BBSF van de 
betrokkenen teruggevorderd.   

 
Art. 306 : Ouderdomsgroepen 
De verschillende ouderdomsgroepen zijn als volgt vastgelegd: 

a. Pupil: Een lid dat 6 jaar is op datum van inschrijving en nog geen 10 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
b. Preminiem: Een lid dat 10 jaar is en nog geen 12 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
c. Miniem: Een lid dat 12 jaar is en nog geen 14 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
d. Scholier: Een lid dat 14 jaar is en nog geen 16 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
e. Junior: Een lid dat 16 jaar is en nog geen 18 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
f. Senior: Een lid dat 18 jaar is en nog geen 50 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen. 
g. Veteraan: een lid dat 50 jaar is of ouder voor 1 juni van het lopende seizoen. 

 Categorie A: 50-57 jaar. 
 Categorie B: 58-64 jaar. 
 Categorie C: 65 jaar en ouder (op 1 juni). 

Art. 307 : Bepaling van het officieel gemiddelde. 
De deelname aan sommige competities is gebonden aan het nationaal gemiddelde van de leden. Het bepalen van het 
officieel gemiddelde is afhankelijk van volgende parameters: 

a. Het officieel gemiddelde wordt jaarlijks berekend op de scratch scores behaald ter gelegenheid van de door de 
BBSF georganiseerde of erkende disciplines tijdens de periode van 1 juni tot 31 mei daaropvolgend. 

b. Het officieel gemiddelde wordt berekend aan de hand van de gespeelde games in: de interteamswedstrijden – 
de bekerwedstrijden – de nationale en regionale kampioenschappen – de internationale kampioenschappen  - de 
door de BBSF gehomologeerde nationale en internationale toernooien. 

c. Het officieel gemiddelde van een speler kan per seizoen met maximum vijf verminderen. 
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Art. 308 : De categorieën volgens het gemiddelde 
a. Naargelang hun gemiddelde worden de leden onderverdeeld in verschillende categorieën: 

 Heren Dames 
Cat. A+ vanaf 205 vanaf 190 
Cat. A 190 - 204 180 - 189 
Cat. B 180 - 189 170 - 179 
Cat. C 170 - 179 160 - 169 
Cat. D+ 160 - 169 150 - 159 
Cat. D 0 - 159 0 - 149 

 
b. Nieuwe L-Licentieleden worden bij hun inschrijving in categorie D+ ingedeeld. 
c. Indien de speler/speelster een vreemde nationaliteit en een wettelijke verblijfplaats in het buitenland heeft en in 

het bezit is van nationale licentie geldt de volgende regel 
d. “Ter gelegenheid van zijn/haar eerste inschrijving moet hij/zij een kopie van zijn/haar nationale licentie kunnen 

voorleggen. Aan de hand van het gemiddelde vermeld op de licentie zal hij/zij in de overeenkomstige categorie 
ingedeeld worden.” 

e. Spelers die één of meerdere jaren geen lid waren van de BBSF, worden ingedeeld in de categorie die 
overeenstemt met hun laatst gekend gemiddelde. 

f. Spelers van een buitenlandse federatie die één of meer jaren geen lid waren van een buitenlandse federatie 
worden ingedeeld in de categorie die overeenstemt met hun laatst gekende gemiddelde. 
 

C. INTERNATIONALE COMPETITIES 
 
Art. 309 : Bevoegdheden 
Het BBSF-bestuur behoudt zich het recht voor, om de organisatie op zich te nemen van internationale wedstrijden en de 
beslissingen te treffen over de mate van haar deelname aan de door de WTBA/ETBF ingerichte of erkende wedstrijden. 
 
Art. 310 : Nationale afvaardiging 
De afvaardiging aan internationale competities bestaat uit: 

- De voorzitter van de BBSF of diens plaatsvervanger in de hoedanigheid van delegatiehoofd. 
- De nationale coach(es). 

Bij beslissing van het Directiecomité kan een afvaardiging andere vormen aannemen. 
 
Art. 311 : Nationale ploegen 
Onder nationale ploeg wordt verstaan: de groep van spelers met begeleiding  die de BBSF in een internationaal 
kampioenschap zal vertegenwoordigen. 
De BBSF kent volgende nationale ploegen: 

 De nationale seniorenploegen 
 De nationale jeugdploegen   
 De nationale vertegenwoordiging op het ECC 
 De nationale vertegenwoordiging voor de World Cup 
 De nationale vertegenwoordiging voor de World Games 

Art. 312 : Verplichtingen van de clubs bij een selectie 
a. Clubs kunnen in geen geval beletten dat hun spelers deel uitmaken van een nationale ploeg. 
b. Spelers uit de preselectie en definitief geselecteerde spelers voor een nationale ploeg die zonder geldige reden 

de selectiewedstrijden of oefenperiodes verzuimen, kunnen van verdere deelname uitgesloten worden. Deze 
maatregel geldt eveneens voor spelers die handelen in strijd met de “gedragscode” 

c. Indien twee spelers van een ploeg niet beschikbaar zijn voor een Interteams- of bekerwedstrijd, ingevolge hun 
aanduiding als speler of coach van de nationale ploeg voor een internationale competitie, kan hun ploeg de 
wedstrijden die in de periode van het internationaal kampioenschap vallen, uitstellen.  Deze wedstrijd dient 
gespeeld te worden binnen de tijd voorzien in het sportreglement. 

Art. 313 : Bevoegdheden 
a. De organisatie en leiding van de nationale teams op internationale wedstrijden vallen onder de bevoegdheid van 

de Topsportcoördinator.   
b. In dit verband zal hij als delegatiehoofd fungeren en heeft dan de bevoegdheid disciplinaire maatregelen te 

nemen. 


