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HOOFDSTUK 6 
INTERTEAMS JEUGD  

Art.601	  :	  Algemeen	  
a. De BBSF organiseert een interteamscompetitie voor de jeugd. 
b. Interteams jeugd scratch wordt nationaal gespeeld, Interteams jeugd handicap wordt regionaal gespeeld. 
c. Deze competitie wordt gespeeld volgens de sportregels van de BBSF. 

Art.602	  :	  Deelname	  
a. Alle jeugdbowlers (pupilen, preminiemen, miniemen, scholieren of junioren) behorend tot één van de clubs 

aangehaald in artikels 201 en 202 van het RIO kunnen hieraan deelnemen.  
b. Een “L” lid dat 18 jaar is en nog geen 21 jaar is voor 1 juni van het lopende seizoen mag deelnemen in de afdeling 

scratch. 

Art.603	  :	  Samenstelling	  van	  de	  teams	  
a. Teams worden samengesteld uit jeugdspelers die in eerste instantie moeten spelen in hun eigen club.  
b. Indien deze club geen team inschrijft, of indien de club overtallige spelers heeft kunnen ze deelnemen met een 

ploeg van een andere club. Dit op voorwaarde dat een schriftelijke aanvraag, getekend door beide voorzitters, 
ontvangen werd op het secretariaat van de BBSF. Wanneer een speler gespeeld heeft mag hij niet meer van ploeg 
veranderen. 

c. Een speler die in de handicapreeks speelt mag in de loop van het seizoen opgesteld worden in de scratchreeks.  
d. Wanneer een speler gespeeld heeft in de scratchreeks mag hij niet meer opgesteld worden in de handicapreeks.  

Art.604	  :	  Regionale	  afdelingen	  met	  handicap.	  
a. Een team is samengesteld uit 3 spelers en reserve spelers. 
b. Een team mag bestaan uit meisjes en jongens. 
c. Spelers met een officieel gemiddelde boven 180 moeten in de scratch afdeling spelen. 
d. De 18 tot 21 jarige “L” leden moeten in de afdeling scratch spelen. 

Art.605	  :	  Nationale	  afdelingen	  scratch.	  
a. Een team is samengesteld uit 3 spelers en reserve spelers.  
b. Een team mag bestaan uit meisjes en jongens. 

Art.606	  :	  Handicap	  
a. De handicap wordt berekend op 80% van het verschil van 180 en het gemiddelde van het vorige seizoen.  
b. Spelers zonder gemiddelde krijgen een handicap van 60. 
c. De handicap wordt voor alle spelers, na elke speeldag en voor de finale herberekend, alle officiële gespeelde 

games van het lopende seizoen komen hiervoor in aanmerking met een minimum van vier games. Indien men 
geen vier officiële games heeft, blijft de handicap dezelfde als de vorige speeldag. 

Art.607	  :	  Forfait	  
a. Ingeval van afwezigheid van een team, zal dit team met een forfaitscore bestraft worden en dit per afwezige game 

van de wedstrijddag. De tegenstrever dient wel zijn game te spelen. 
b. Het afwezige team moet de games en de bijdrage van de BBSF betalen. 

Art.608	  :	  Wedstrijden	  
Het aantal wedstrijden en de data worden door het Jeugdcomité bepaald. 

Art.609	  :	  Organisatie	  
a. De club behorend tot het bowlingcenter waar de wedstrijddag van een afdeling plaats heeft, is verantwoordelijk 

voor de organisatie.  
b. De organisatoren regelen de inschrijvingen, ontvangst en controle van de wedstrijdbladen en bezorgen deze ten 

laatste voor dinsdagmorgen volgend op de wedstrijddag aan het secretariaat van de BBSF. Zij innen de gelden van 
de games en betalen deze aan het bowlingcenter.  

c. De uitslagen moeten onmiddellijk na de wedstrijddag via de website of per email doorgegeven worden aan het 
secretariaat. 

d. Zij zorgen ervoor dat de competitie ordentelijk verloopt. 
e. In geval van problemen nemen zij contact met de voorzitter van het Jeugdcomité of één van de leden van dit comité. 
f. Een premie, waarvan het bedrag ieder seizoen zal worden beslist door de Raad van Bestuur, zal toegekend worden 

(eventueel te verdelen tussen de clubs die thuis spelen, per afdeling) aan de club om zijn werk te vergoeden, 
indien dit onberispelijk werd uitgevoerd.  
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Art.610	  :	  Betaling	  
a. De prijs voor de games wordt door het Jeugdcomité overeengekomen met de bowlinguitbater.  
b. Het totaalbedrag van de games zal rechtstreeks betaald worden aan de bowlinguitbater.  
c. De bijdrage Interteams jeugd zal door het secretariaat van de BBSF gefactureerd worden aan de deelnemende 

clubs. 

Art.611	  :	  Competitievorm	  	  
Elke wedstrijddag zullen de teams in een Round Robin tegen elkaar spelen, elke team speelt tegen elk team.  
Er worden per gewonnen game 2 punten toegekend. 
Bij gelijkheid krijgt ieder team 1 punt.  

Art.612	  :	  Nieuwe	  spelers/speelster	  
a. Indien tijdens het seizoen nieuwe spelers/speelsters opgesteld worden, moet alle nodige informatie (naam, 

geboortedatum, adres, enz.) afgegeven worden ter plaatse aan de verantwoordelijke, die deze gegevens zal 
doorgeven aan het secretariaat van de BBSF. 

b. Men kan tot en met de laatste speeldag nieuwe spelers/speelster opstellen. 

Art.613	  :	  Finale	  
a. Enkel spelers en speelsters, die in de loop van de competitie opgesteld werden, kunnen deelnemen aan de finale. 

Om deel te kunnen nemen aan de finale moet men minimum 8 games gespeeld hebben in de loop van het seizoen. 
b. De organisatie van de finales kan variëren naargelang het aantal reeksen van elke afdeling (scratch of handicap). 
c. Elk jaar zal het Jeugdcomité de clubs inlichten over het verloop van de finales. 

Art.614	  :	  Algemene	  forfait	  
De clubs die een ploeg hebben ingeschreven en die forfait geven zullen een boete opgelegd krijgen, waarvan het bedrag 
ieder jaar zal bepaald worden door de Raad van Bestuur. 

Art.615	  :	  Prijzen	  
a. Voor alle reeksen: de eerst gerangschikte ploegen ontvangen 1 beker per ploeg en 5 aandenkens voor de spelers. 

Elke deelnemende ploeg krijgt 5 aandenkens. 
b. De drie eersten in de finales krijgen een beker en 5 medailles. 

Art.616	  :	  Heerkracht	  
Ingeval van heerkracht is het toegelaten van speler te wisselen na elke frame, de handicap van de speler met de kleinste 
handicap wordt genomen. Het behaalde resultaat telt wel voor het team maar niet individueel en wordt genoteerd bij de 
uitgevallen speler. Het voorval moet vermeld worden op het scoreblad. 
De hierdoor uitgevallen speler/speelster kan tijdens die wedstrijddag niet meer opgesteld worden.  

Art.617	  :	  Niet	  voorziene	  gevallen	  
In ieder geval dat niet voorzien is in dit hoofdstuk het Jeugdcomité een beslissing nemen. 
 


