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HOOFDSTUK 5 
REGLEMENT VOOR DE BEKERKAMPIOENSCHAPPEN 

	  

A. BEKER VAN BELGIE 

Art.501	  :	  Deelname	  
a. Een club die tenminste 1 ploeg heeft in de Ere-, eerste of tweede afdeling is verplicht om deel te nemen aan de 

Beker van België. 
b. Clubs met enkel ploegen in de andere afdelingen maar die geen 2 teams kunnen samenstellen waarvan het totaal 

van de gemiddelden van de drie spelers maximum 550 per game is, zijn verplicht om de Beker van België te 
spelen.  

c. Een club die deelneemt aan de Beker van België heeft het recht om ook nog in te schrijven in de Beker Amand Colin. 
d. Elke match heeft een matchnummer.  
e. Per center betaalt de ontvangende club de games van de 2 ploegen. 

Art.502	  :	  Loting	  
De loting gebeurt op de zetel van de federatie. 

Art.503	  :	  Speelwijze	  
a. De Beker van België wordt gespeeld met twee ploegen van 4 spelers, één ploeg speelt thuis, de andere 

ploeg gaat op verplaatsing bij de tegenstander. 
b. Ieder team speelt vier games per wedstrijd. 
c. De club met het hoogste kegeltotaal van de twee teams samen, gaat door naar de volgende ronde. 
d. Het is toegelaten om van spelers te wisselen in elk team, na elke game. 
e. Het uitwisselen van spelers tussen beide teams is tijdens een wedstrijd niet toegelaten. 

B. BEKER AMAND COLIN 

Art.504	  :	  Deelname	  
a. Een club die geen ploegen heeft in ere, 1ste of 2de afdeling is verplicht om deel te nemen aan de Beker van 

België of aan de Beker Amand Colin.  
b. Een club mag enkel deelnemen aan de Beker Amand Colin indien zij 2 ploegen kan opstellen waarvan het totaal 

van de gemiddelden van de drie spelers maximum 550 per game is. Indien zij dit niet kan, is zij verplicht om deel 
te nemen aan de Beker van België. 

c. Een club die deelneemt aan de Beker Amand Colin heeft het recht om ook nog in te schrijven in de Beker van 
België. 

d. Elke match heeft een matchnummer.  
e. Per center betaalt de ontvangende club de games van de 2 ploegen. 

Art.505	  :	  Gemiddelde	  -	  controle	  
a. De regel van maximum 550 van de gemiddelden per team, per game moet gecontroleerd worden door de 

kapiteins. Bij het niet respecteren van deze regel zal automatisch forfait toegepast worden.  
b. Spelers zonder officieel gemiddelde worden beschouwd als spelers met een gemiddelde van 169. 
c. Speelsters zonder officieel gemiddelde worden beschouwd als speelsters met een gemiddelde van 159. 

Art.506	  :	  Loting	  
Tot en met de 1/16 finales is er een geleide loting waarbij rekening gehouden wordt met de regio’s.  
De loting gebeurt op de zetel van de federatie. 

Art.507	  :	  Speelwijze	  
a. De Beker Amand Colin wordt gespeeld met twee teams van 3 spelers. Het maximum gemiddelde van een 

team van drie spelers is 550. Eén team speelt thuis, het andere team gaat op verplaatsing bij de tegenstander. 
b. Ieder team speelt vier games per wedstrijd. 
c. De club met het hoogste kegeltotaal van de twee teams samen, gaat door naar de volgende ronde. 
d. Het is toegelaten om van spelers te wisselen in elk team, na elke game. 
e. Het uitwisselen van spelers tussen beide teams is tijdens een wedstrijd niet toegelaten. 
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C. ALGEMENE BEPALINGEN 

Art.508	  :	  Algemeen	  
a. Het is de verantwoordelijkheid van iedere club om ervoor te zorgen dat door de BBSF gehomologeerde banen in 

zijn thuiscenter worden voorbehouden voor deze bekercompetitie. 
b. Indien er geen banen beschikbaar zijn op de vastgestelde datum kan de thuisploeg uitwijken naar een ander 

bowling centrum binnen een straal van 30 km van het normale thuiscenter. 
c. Alle bekerwedstrijden dienen op de voorziene datum en aanvangsuur te worden gespeeld.  
d. Het sportreglement van de BBSF is van toepassing. 

Art.509	  :	  Gelijkheid	  
a. Bij gelijkheid van kegels gaat de club die het hoogste kegel totaal heeft behaald in één game (combinatie van de 

beide ploegen), door naar de volgende ronde. Bij verdere gelijkheid wordt de volgende hoogste gamescore in 
aanmerking genomen. 

b. Bij gelijkheid van kegels na het spelen van de finale, zal er een 9de en 10de frame roll off gespeeld worden. 

Art.510	  :	  Forfait	  
a. Indien een team onvolledig is, wordt dit als een forfait beschouwd. 
b. In geval van forfait van een van de teams zal het andere team automatisch geplaatst zijn voor de volgende ronde, 

hij moet zijn games niet spelen. 

Art.511	  :	  Resultaten	  
Elke club dient via de website of per email het resultaat van haar thuiswedstrijd aan het secretariaat van de BBSF te melden 
vóór de volgende zaterdagmorgen 08.00 uur. 
Voorbeeld: Matchnummer 16 2900 - 2875 
Het scoreblad dient ten laatste de volgende dinsdagmorgen op het secretariaat van de BBSF toe te komen. Elke club is 
verantwoordelijk voor het opsturen van het scoreblad van zijn thuiswedstrijd. 

Art.512	  :	  Finale	  -	  Prijzen	  
Deelname aan de finale is gratis. 
Het prijzengeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van bestuur. 

Art.513	  :	  Niet	  voorziene	  gevallen	  
In ieder geval dat niet voorzien is in dit hoofdstuk zal het Sportcomité een beslissing nemen. 
 
	  


