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HOOFDSTUK 10 
TORNOOIREGLEMENT 

A. ALGEMENE BEPALINGEN  

Art.1001	  :	  Algemeen	  
a. Een club en een bowlingcenter die door de BBSF erkend zijn en de BBSF zelf mogen een tornooi inrichten. 
b. De leden van het organiserend comité moeten in het bezit zijn van een “L” licentie en zijn verantwoordelijk voor 

het goede verloop van het tornooi en het naleven van de reglementen. 
c. Ze zijn verplicht een homologatienummer voor hun tornooi bij de BBSF aan te vragen. 
d. Een tornooi kan enkel ingericht worden in een bowlingcenter dat in het bezit is van een homologatiecertificaat 

type A.  

Art.1002	  :	  Type	  tornooien	  
WTBA tornooi  

 Is een tornooi waar spelers van 2 of meer zones aan kunnen deelnemen. 
 Aan dit toernooi kunnen geen spelers deelnemen van federaties die niet aangesloten zijn bij de ETBF 

tenzij WTBA een goedkeuring geeft. 
 Om een WTBA goedkeuring te bekomen moet het tornooi eerst erkend worden door de BBSF en ETBF. 

ETBF tornooi 
 Is een tornooi waar spelers van 5 federaties die aangesloten zijn bij de ETBF aan deel nemen.  
 Om een goedkeuring te bekomen moet het tornooi erkend worden door de BBSF en ETBF. 
 Om een ETBF goedkeuring te bekomen met het tornooi eerst erkend zijn door de BBSF. 

BBSF open tornooi  
 Is een tornooi waar buiten de eigen spelers, maximaal spelers van 3 andere federaties die aangesloten zijn 

bij de ETBF aan deelnemen.  
 Dit type tornooi vraagt enkel een erkenning door de BBSF. 

BBSF tornooi 
 Is een tornooi enkel open voor spelers aangesloten bij de BBSF. 
 Dit type tornooi vraagt enkel een erkenning door de BBSF. 

Art.1003	  :	  Inschrijvingsrecht	  –	  Bijdrage	  
a. Het inschrijvingsrecht alsmede de bijdrage per deelnemer zullen jaarlijks door de Raad van Bestuur van de BBSF 

worden vastgelegd. 
b. Bij annulering van een tornooi zal het inschrijvingsrecht niet terugbetaald worden. 
c. De organisators die hun tornooi in het voorbije seizoen niet ingericht hebben verliezen hun datumrechten. 
d. De betaling van het inschrijvingsrecht moet gebeuren na ontvangst van de factuur. 

Art.1004	  :	  Homologatie	  van	  het	  tornooi	  
a. Een aanvraag tot het bekomen van een BBSF homologatienummer voor het inrichten van een tornooi kan enkel 

met het officieel aanvraagformulier vergezeld van het tornooireglement in de beide talen.  
b. In geval van organisatie van een WTBA of ETBF tornooi zal het secretariaat na ontvangst van het 

aanvraagformulier, deze documenten doorsturen aan WTBA – ETBF tot het bekomen van een internationale 
erkenning. De inrichter is verantwoordelijk voor het betalen van de WTBA – ETBF bijdrage. 

c. Als het secretariaat van de BBSF in het bezit is van alle documenten zal een homologatienummer toegekend 
worden. 

d. Na het toekennen van een homologatie wordt het tornooi opgenomen in de jaarlijkse kalender van de BBSF. 

Art.1005	  :	  Inhoud	  van	  het	  reglement	  
Het is verplicht volgende punten te vermelden in het tornooireglement. 

a. Soort tornooi. 
b. Het homologatienummer. 
c. Het totale gedetailleerde prijzenfonds (kortingsbons, waardenbons, bekers, tombolaprijzen en prijzen in natura 

mogen geen deel uit maken van het prijzenfonds). 
d. De volledige speelwijze, opgesteld in het Nederlands en het Frans. 
e. De wijze waarop de handicap wordt berekend voor spelers zonder gemiddelde. 
f. De deelnamekosten per speler. 
g. De planning van de reeksen. 
h. Mogelijkheid en deelnamekosten van re-entry. 
i. Het uur schema van het onderhoud van de bowlingbanen. 
j. De naam en adres van het bowlingcenter waar het tornooi plaatsvindt. 
k. De naam van de organisator (club of bowlingcenter). 
l. De naam van de tornooileider. 
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m. De manier van aanduiden van de prijswinnaars, ingeval van gelijkheid van kegels. 
n. Het minimum en maximum aantal spelers of ploegen per baan. 
o. De wijze van baanindeling. 
p. Dat de bowlingspelreglementen van de BBSF dienen gevolgd te worden. 
q. Het oliepatroon. 

Art.1006	  :	  Wijzigingen	  -	  Verzending	  
a. Wijzigingen aan het oorspronkelijk reglement en/of de aanvraag moeten ten laatste twee weken voor de start aan 

het secretariaat worden toegezonden. 
b. Deze worden pas van kracht na schriftelijke toestemming van de BBSF. 
c. Wijzigingen aan de tornooibrochure moeten aan het bord van de uitslagen worden uitgehangen en bij het begin 

van elke shift mondeling worden aangekondigd. 

Art.1007	  :	  Organisatie,	  leiding	  en	  verslagen	  
Het organiserend comité en de tornooileider moeten volgende punten in acht nemen: 

a. Tijdens een WTBA en een ETBF tornooi dient minsten één erkende nationale referee voor de ganse duur van het 
tornooi aanwezig te zijn. Deze wordt aangeduid door het refereecomité. De verplaatsingskosten vallen ten laste 
van de organisatie. 

b. Re-entry is toegelaten indien dit vermeld staat in het tornooireglement. De hoogste geworpen reeks telt voor het 
klassement. Alle reeksen worden opgenomen in het gemiddelde van de speler. 

c. Boosters mogen slechts ingezet worden in zoverre het gaat over het vervolledigen van een paar banen zodat het 
ritme van het spel behouden blijft. Zij mogen niet op een later tijdstip aan het tornooi deelnemen. 

d. Klachten aangaande de scores moeten onmiddellijk gemeld worden aan de tornooileiding na het bekend maken 
van de resultaten. 

e. De voorschriften in verband met het conditioneren van de bowlingbanen worden integraal tijdens de ganse duur 
van het tornooi toegepast. 

f. Een lijst van de winnaars zal op de prijsuitreiking beschikbaar zijn, voor het ondertekenen als bewijs van 
ontvangst van de prijzen.  
 

De tornooileider zal binnen de week, te rekenen vanaf de laatste dag van het tornooi, het volgende bij de BBSF indienen: 
a. Een gedetailleerde lijst van de winnaars en hun gewonnen prijzen in de volgorde van het klassement. 
b. Een CD, print-out of E-mail document met de volgende bestanden; een volledige lijst van de deelnemers met hun 

licentienummer en al hun individuele uitslagen scratch (entry + re-entry’s), eventuele finales inbegrepen. 
c. De verslagen van de referees voor de WTBA - ETBF tornooien. 

Art.1008	  :	  Gemiddelde	  
a. Voor de BBSF-leden zal het gemiddelde op de licentiekaart worden gehanteerd voor het toekennen van de bonus, 

handicap of indeling in categorieën.  
b. De organisator kan in zijn reglement het aantal games bepalen voor het toekennen van de handicap. 
c. Buitenlandse deelnemers die ook in bezit zijn van een Belgische licentie moeten bij de inschrijving beide 

voorleggen. Hun hoogste gemiddelde komt in aanmerking voor het tornooi. Hun resultaten moet doorgegeven 
worden aan de BBSF met hun Belgische licentienummer. 

d. Buitenlandse spelers zonder BBSF licentie moeten de lidkaart van hun nationale federatie voorleggen.  
e. Verklaringen betreffende het gemiddelde opgesteld door clubs zijn niet geldig.  
f. Indien geen officieel gemiddelde gekend is volgt men de regel vermeld in het tornooireglement. 

Art.1009	  :	  Recht	  tot	  deelname	  
a. Een erkend tornooi is toegankelijk voor ieder lid in bezit van een “L” licentie. 
b. De WTBA en ETBF tornooien zijn toegankelijk voor alle spelers in het bezit van een internationale licentie 

toegekend door hun respectievelijke nationale federatie, erkend bij de ETBF en WTBA. 
c. De “L” licentie van de BBSF is een internationale licentie.  
d. Spelers of speelsters die officieel geschorst zijn mogen niet deelnemen. 

Art.1010	  :	  Overtredingen	  
Iedere inbreuk op dit reglement zal bestraft worden volgens de BBSF reglementen. 

Art.1011	  :	  Bijzondere	  schikkingen	  
a. Jeugdtoernooi 

 Alle jeugdspelers aangesloten bij de BBSF met een Y of een L licentie mogen deelnemen.  
 Het is toegelaten om het deelnemersveld uit te breiden tot leden met de leeftijd van 21 jaar met een “L” licentie. 
 Geldprijzen zijn toegelaten rekening houdend met de Belgische wetgeving. 

b. Veteranentoernooi 
 Enkel spelers/speelsters die 50 jaar en ouder zijn op de eerste dag van het toernooi mogen deelnemen. 
 Zij moeten aangesloten zijn bij de BBSF met een V of L licentie.  
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B. PROMOTIEWEDSTRIJDEN 

Art.1012	  :	  Algemeen	  
a. Bowlingcenters, jeugdclubs, seniorenclubs en de BBSF mogen promotiewedstrijden inrichten.  
b. Het organiserend comité, bestaande uit leden in het bezit van een “L”-licentie, is verantwoordelijk voor het goede 

verloop en de naleving van de reglementen. 
c. Het verzoek tot inrichten van een promotiewedstrijd wordt samen met het reglement overgemaakt aan de BBSF, 

waarna een inschrijvingsnummer toegekend wordt. 
d. Een promotietornooi mag niet georganiseerd worden in een periode van een erkend tornooi. 
e. De formule mag vrij gekozen worden. 

Art.1013	  :	  Prijzen	  
Enkel prijzen in natura, waardenbons en trofeeën zijn toegelaten. 

Art.1014	  :	  Deelname	  aan	  Promotiewedstrijden	  
Iedereen kan aan een promotiewedstrijd deelnemen. 
De gespeelde games komen niet in aanmerking voor het nationaal gemiddelde. 

Art.1015	  :	  Inschrijvingsrechten	  
Er moet geen inschrijving of bijdrage betaald worden aan de BBSF. 
	  


