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HOOFDSTUK 3 
DE BBSF KAMPIOENSCHAPPEN 

ALGEMEEN 
Art.301	  :	  Kampioenschappen	  
De BBSF organiseert elk seizoen een aantal kampioenschappen.  
Individueel, dubbels, trio’s, trio’s gemengd, dubbels gemengd, regionale kampioenschappen, World cup. 
Deze lijst is niet beperkend. 
De Raad van bestuur bepaalt elk seizoen het formaat waaronder de verschillende kampioenschappen gespeeld worden. 

Art.302	  :	  Inschrijvingen	  
De inschrijvingen gebeuren zoals voorzien in het RIO. 
De inschrijving op het secretariaat verplicht de speler om deel te nemen aan het kampioenschap. De ingeschreven speler die 
niet opdaagt dient de inschrijvingsgelden en de deelnamekosten te betalen. 
Een speler mag bij de scratch competities slechts één categorie hoger dan de zijne inschrijven. 

Art.303	  :	  Proefballen	  
Voor alle wedstrijden van de BBSF kampioenschappen worden per speler drie minuten proefballen voorzien. 

Art.304	  :	  Officiële	  score	  
Tijdens de kampioenschappen zal een automatische score verwerkingsapparatuur gebruikt worden of zullen officiële 
scorekeepers de gespeelde games noteren. 
Indien er niet genoeg scorekeepers beschikbaar zijn en de betrokken spelers niet naar een andere periode kunnen worden 
verplaatst, mogen zij hun eigen scores noteren en dit onder toezicht van een wedstrijdverantwoordelijke. 
Van elke wedstrijd zal een scoreblad bijgehouden worden dat per gespeelde bal het aantal gevallen kegels kan weergeven 
teneinde een controle frame per frame mogelijk te maken.  
 
Van het ogenblik dat de score is geregistreerd, kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht, behalve indien blijkt 
dat er een registratie- of rekenfout is. Deze fouten worden onmiddellijk na het ontdekken door de wedstrijd 
verantwoordelijke rechtgezet. Twijfelachtige vergissingen moeten door de wedstrijd organisatoren worden behandeld. Er 
mag een tijdslimiet voor het inbrengen en verbeteren van vergissingen worden bepaald. De controle van de scores moet 
gebeuren binnen de vijftien minuten na de uithanging in het bowlingcenter. 
 
Een game die onherroepelijk verloren is gegaan in de verwerking van de resultaten, mag worden herspeeld mits akkoord 
van de wedstrijdverantwoordelijke, behalve indien zulke procedure door het reglement van de betreffende wedstrijd 
verboden is. Hetzelfde geldt voor een frame of frames in een game. 

Art.305	  :	  Onderbroken	  game.	  	  
Wanneer een technische fout het normale verloop van een game of een blok van games kan beïnvloeden mag de wedstrijd 
verantwoordelijke toelaten dat deze game of het blok van games op een ander paar banen wordt beëindigd.  
Een onderbroken game die niet kan worden beëindigd op dezelfde dag moet worden hernomen op hetzelfde punt waar het 
spel werd onderbroken, hetzelfde geldt voor een blok van games. 

Art.306	  :	  Gelijkheid.	  
a. In geval van gelijkheid van kegels bij wedstrijden zonder finale is het kleinste verschil tussen de hoogste en 

laagste game van games bepalend voor het eindklassement. 
b. Bij gelijkheid van kegels na het spelen van de voorrondes, komt diegene met het kleinste verschil tussen de 

hoogste en de laagste game van de gespeelde games in de voorrondes in aanmerking voor de ½ finale of finale. 
c. Bij gelijkheid van kegels na het spelen van de ½ finale zal er een roll off gespeeld worden om een plaats in de 

finale te bekomen. 
d. Bij gelijkheid van kegels (voor de 3 eerste plaatsen) na het spelen van de finale wordt er een roll off gespeeld om 

de plaatsen aan te duiden. 

Art.307	  :	  Resultaten	  	  
Voor alle wedstrijden van de BBSF kampioenschappen zal het per game toegekende resultaat gelijk zijn aan het totaal in 
die game geldig omver geworpen kegels. Dit resultaat wordt "scratch score" genoemd. 
De uitzonderingen op deze regel zijn, de resultaten van de Round Robin finales van de nationale kampioenschappen, 
individueel en dubbels heren en dames, voor dewelke per game een scratch + bonus score wordt toegekend. 

Art.308	  :	  Klachten.	  
Betwistingen betreffende de scores dienen binnen de 15 minuten na uithanging ervan gemeld te worden aan de 
verantwoordelijke van het kampioenschap. Hierna zijn de scores definitief. 


