
Uitgave 01 juni 2012  Sportreglement	  

HOOFDSTUK 4 
HET NATIONAAL INTERTEAMSKAMPIOENSCHAP  

Art.401	  :	  Algemeen	  
a. Ieder jaar organiseert de BBSF het interteamskampioenschap van België. 
b. Het kampioenschap is een gemengde scratch wedstrijd en wordt betwist met een heen- en terugronde. 
c. Iedere club moet minstens één team inschrijven. 
d. De inschrijvingen moeten gebeuren op de daarvoor voorziene formulieren en deze moeten verzonden worden naar 

het secretariaat van de BBSF. 
e. De bijdragen per team worden ieder jaar door de Raad van Bestuur bepaald. 
f. Het is aan de clubs er voor te zorgen dat door de BBSF gehomologeerde banen voor hen zijn voorbehouden in hun 

bowlingcenter. 
g. De thuisploeg betaalt de games van de beide ploegen. 
h. Een nieuw team dat zich inschrijft voor het interteamskampioenschap, zal verplicht zijn aan te vangen in de 

laagste afdeling.  
i. Dit kampioenschap wordt gespeeld volgens de sportreglementen van de BBSF. 

Art.402	  :	  Afdelingen	  
Nationaal wordt het kampioenschap betwist in volgende afdelingen : 

  Ere afdeling (1 reeks) 
  Eerste afdeling (maximum 2 reeksen) 
  Tweede afdeling (maximum 4 reeksen) 
  Derde afdeling (maximum 8 reeksen) 
  Vierde afdeling (maximum 16 reeksen)  

Art.403	  :	  Kampioen	  van	  België	  
Zal tot kampioen van België uitgeroepen worden, het team van ere afdeling dat op het einde van het seizoen het hoogste 
aantal punten verworven heeft.  

Art.404	  :	  De	  wedstrijden	  
a. Voor alle afdelingen, zullen de wedstrijden op vrijdagavond volgens het Amerikaans systeem gespeeld worden. 
b. Zij vangen aan op 20.30 uur of 21.00 uur.  
c. Er is één paar banen per wedstrijd nodig.  
d. Voor aanvang van de wedstrijden worden 3 minuten proefballen per speler voorzien. 

Art.405	  :	  Punten	  
a. Elke match bestaat uit drie games. Per game worden 2 punten toegekend aan het team met het hoogste kegeltotaal. 

Voor het algemeen kegeltotaal over de drie games samen, worden nogmaals 2 punten toegekend. Bij gelijkheid 
van kegels wordt aan elk team 1 punt toegekend.  

b. In een match zijn er dus 8 punten te behalen. 

Art.406	  :	  Team	  
a. Een team bestaat uit vijf spelers. 
b. Voor elke wedstrijd moeten de licentiekaarten van de vijf spelers die de wedstrijd aanvangen aan de kapitein van 

de tegenpartij ter controle afgegeven worden. De identiteitskaart moet voorgelegd worden indien de kapitein van 
de tegenpartij hierom verzoekt. 

c. De namen van de reservespelers mogen ingevuld worden op het moment dat zij opgesteld worden. De uitslag van 
alle spelers die aan de wedstrijd deelgenomen hebben zal in aanmerking komen voor het totaal. 

d. Het is toegelaten van speler te wisselen na elke game. 
e. Ingeval van heerkracht (vb.: kwetsuur, …) is het toegelaten van speler te wisselen na elke worp. De hierdoor 

uitgevallen speler kan tijdens die wedstrijddag niet meer opgesteld worden. Het behaalde resultaat telt wel voor 
het team maar niet individueel. 

Art.407	  :	  Spelers	  
a. Alle spelers, die deelnemen aan het interteamskampioenschap, moeten aangesloten zijn bij de BBSF als "L"-

licentieleden. 
b. Om een nieuw "L"-lid aan te sluiten (op een speeldag) moeten alle gegevens van dit nieuwe lid op het scoreblad 

worden bijgeschreven. Indien deze gegevens niet worden medegedeeld, zullen de geworpen kegels van het nieuwe 
lid niet in aanmerking genomen worden.  

c. Spelers die de Belgische nationaliteit niet bezitten, en geen wettelijke verblijfplaats in België hebben kunnen 
deelnemen indien zij zich als L-lid bij de BBSF hebben ingeschreven.  
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d. Het aantal toegelaten spelers per team is onbeperkt. 
e. Een speler die reeds voor een team uitkwam mag in de loop van het seizoen één keer van team veranderen als de 

verandering in de eigen club en de overgang naar een hogere afdeling gebeurd.  De overgang wordt schriftelijk 
aangevraagd bij het sportcomité. De aanvrager mag pas na schriftelijke toestemming voor een ander team 
uitkomen. 

Art.408	  :	  Stijgers	  en	  dalers	  
a. Het eerste gerangschikte team uit de afdelingen 1, 2, 3 en 4 op het einde van het seizoen, speelt het volgende 

seizoen respectievelijk in ere, 1,2 of 3 de afdeling. 
b. De twee laatste gerangschikte teams uit de ere, 1, 2 en 3de afdeling op het einde van het seizoen, spelen het 

volgende seizoen in respectievelijk 1, 2,3 of 4de afdeling. 
c. Bij gelijkheid van punten zal er een kwalificatie match worden gespeeld in een neutraal bowlingcenter. 
d. In geval een team door omstandigheden niet meer uitkomt in hun afdeling (ere, 1, 2 en 3) moet hun plaats worden 

ingenomen door een ander team van hun club. 
e. Een team dat weigert te stijgen zal bestraft worden met een boete van 500,00 euro daarenboven zal het team uit de 

afdeling verwijderd worden. 
f. Een club met meerdere teams in competitie, dat een team minder inschrijft voor het nieuwe seizoen, moet het team 

uit de laagste afdeling laten wegvallen. 

Art.409	  :	  Laattijdige	  spelers	  of	  team	  
Elke laattijdige speler/speelster of elk laattijdig team zal aanvangen met spelen in de aan de gang zijnde frame. Er mag niet 
ingehaald worden.  
Indien een ploeg niet volledig kan zijn op het aanvangsuur wegens bijzondere omstandigheden en zij voor het begin van de 
wedstrijd de ploegkapitein van de tegenpartij verwittigd heeft, moet de tegenpartij 30 minuten sportief wachten. 

Art.410	  :	  Forfait	  
Ingeval van forfait zal de tegenpartij haar drie games op het voorziene paar banen spelen. 
De aanwezige spelers van de onvolledige ploeg mogen hun games spelen. Deze games zullen dan opgenomen worden voor 
hun persoonlijk gemiddelde. 
Indien er betwisting is onder de beide ploegen over het reglement, zal er gespeeld worden, maar onder voorbehoud. 
Dit wordt gemeld op het scoreblad. 
 
Wordt als forfait beschouwd : 

 een ploeg die vanaf de tweede game niet speelt met minimum 4 spelers 
 het thuisspelende team dat weigert de games van het bezoekende team te betalen 

 
Het forfait van een team brengt met zich mee : 

 een geldboete 
 het verlies van de 8 wedstrijdpunten 
 het verlies van de wedstrijdkegels  

Art.411	  :	  Scorebladen	  
a. De thuisploeg is verantwoordelijk voor het juist invullen van de scorebladen.  
b. Elk foutief ingevuld scoreblad, wordt bestraft met een administratieve boete. 
c. Om het even welke klacht dient onmiddellijk op het scoreblad te worden vermeld.  

De gedetailleerde klacht, met datum en handtekening, moet binnen de vier dagen opgestuurd worden naar het 
secretariaat van de BBSF. 

d. Geen enkele klacht aangaande de resultaten op het scoreblad zal aanvaard worden eens de resultaten op het 
scoreblad vermeld zijn en het scoreblad ondertekend is door beide ploegkapiteins, uitgezonderd telfouten, die door 
de computer ontdekt worden of binnen de 15 dagen bewezen worden door de print-out van het bowlingcenter. 

e. De scorebladen dienen door de beide ploegkapiteins ondertekend te worden met vermelding van hun naam en 
BBSF licentienummer. Elk team ontvangt een kopie van het scoreblad. 

Art.412	  :	  Resultaten	  
a. Voor alle afdelingen is de thuisploeg verplicht het resultaat via de website van de BBSF of per e-mail mee te delen 

aan het secretariaat van de BBSF en dit vóór zaterdagmorgen 08.00 uur. 
b. De thuisploeg is verantwoordelijk voor het verzenden van de scorebladen onmiddellijk na de wedstrijd.  

	  Art.413	  :	  Defect	  
a. Indien er zich tijdens een wedstrijd een defect voordoet waarbij de herstelling meer dan 3/4 uur in beslag neemt en 

de thuisclub niet over een ander paar goedgekeurde en geoliede banen kan beschikken, zal deze wedstrijd 
stopgezet worden. De situatie op het moment van het defect wordt door de computer uitgeprint in twee 
exemplaren, deze worden door de beide kapiteins ondertekend. Aan elk team wordt een exemplaar overhandigd. 

b. De kapitein van de thuisploeg zal dit doormailen of faxen aan het secretariaat van de BBSF. 
c. De wedstrijd zal dan terug hervat worden waar ze stopgezet word en dit voor de volgende competitiedag. 
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Art.414	  :	  Uitstel	  
a. Indien een wedstrijd ingevolge uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan of geen normaal verloop kent zal 

hiervan kennis gegeven worden aan het Sportcomité. 
b. Iedere wedstrijd mag naar een andere datum verplaatst worden , mits voorafgaande schriftelijke en getekende 

overeenkomst tussen beide ploegkapiteins met vermelding van de reden. Deze overeenkomst wordt verstuurd naar 
het secretariaat BBSF.  

c. Een uitgestelde wedstrijd dient gespeeld te worden binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de beide 
teams. De datum dient schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het Sportcomité. Indien de teams geen 
overeenstemming bereiken zal het Sportcomité de datum vastleggen. 

d. Indien de datum niet gerespecteerd wordt, zal men automatisch met een forfait bestraft worden.  
e. De laatste wedstrijd moet op de voorziene speeldag gespeeld worden. 

Art.415	  :	  Verandering	  van	  center	  
Indien een team tijdens het lopend seizoen van bowlingcenter wil veranderen moet dit door de BBSF goedgekeurd worden. 
Hiertegen is geen verhaal mogelijk. 

Art.416	  :	  Niet	  voorziene	  gevallen	  
In ieder geval dat niet voorzien is in dit hoofdstuk zal het Sportcomité een beslissing nemen. 
 
 


