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HOOFDSTUK 7 
INTERTEAMS TRIO’S DAMES  

Art.701	  :	  Algemeen	  
a. De BBSF organiseert een trio interteamscompetitie voor dames. 
b. Elk team bestaat uit drie speelsters met eventuele reservespeelsters.  
c. Dit kampioenschap wordt gespeeld volgens de sportreglementen van de BBSF. 
d. Een team mag samengesteld worden met speelsters uit verschillende clubs.  
e. Het is toegelaten om van speelster te wisselen na elke game. 
f. Voor elke afdeling zal een klassement handicap en een klassement scratch opgemaakt worden. 

Art.702	  :	  Bijdrage	  -	  kosten	  
a. De bijdrage per speelster per game wordt jaarlijks door de raad van bestuur van de BBSF vastgelegd.  
b. De BBSF zal een factuur opmaken aan de club die het team heeft ingeschreven voor de 3 speelsters afhankelijk 

van het aantal games van de wedstrijddag. 
c. Dit bedrag dient door de betreffende club te worden betaald aan de BBSF na het ontvangen van de factuur. 
d. De games dienen door de kapitein van het team betaald te worden aan het bowlingcenter voor de aanvang van de 

wedstrijddag 

Art.703:	  Wedstrijd	  
Iedere speeldag bestaat uit een Round Robin. Elk team komt tegen elk team uit en speelt één game.  
Bij winst krijgt een team twee punten per game, in geval van gelijkheid krijgt elke ploeg 1 punt. 

Art.704	  :	  Organisatie	  
a. De club behorend tot het bowlingcenter waar de wedstrijddag van een afdeling plaatsheeft, 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 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 verantwoordelijke van dienst.  

Art.705	  :	  Handicap	  
a. De handicap wordt berekend op 80% van het verschil van 190 en het gemiddelde van het vorige seizoen. 
b. Speelsters zonder gemiddelde krijgen een handicap van 35. 
c. De handicap wordt voor alle speelsters, na elke speeldag en voor de finale herberekend, alle officiële gespeelde 

games van het lopende seizoen komen hiervoor in aanmerking met een minimum van 12 games. Indien men geen 
12 officiële games heeft blijft de handicap dezelfde als de vorige speeldag.  

Art.706	  :	  Blindscore	  -	  forfait	  
a. Er zal een "blindscore" van 150 (handicap inbegrepen) gegeven worden indien er één speelster van het team 

afwezig is, alleen voor het klassement met handicap. 
b. Indien twee speelsters ontbreken of een volledig team niet aanwezig is, wordt dit een forfait, en is men verplicht 

de bijdrage van het team te betalen aan de BBSF, alsook de kosten van de games die onmiddellijk moeten betaald 
worden aan het bowlingcenter (bij afwezigheid van een volledig team zal de BBSF het bedrag van de games 
factureren aan de betreffende club). De tegenpartij speelt haar wedstrijd.  

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

Art.707	  :	  Nieuwe	  speelsters	  
a. Nieuwe speelsters kunnen tijdens het seizoen opgesteld worden.  
b. Wanneer een nieuw "L" lid wordt aangesloten op de dag van de wedstrijd, moeten alle gegevens van dit nieuw lid 

bij het scoreblad gevoegd worden.  

Art.708	  :	  Bye	  
Het team dat tegen een bye speelt, moet zijn games spelen; het behaalde resultaat telt voor het individueel gemiddelde 
alsook voor het klassement van het team. 
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Art.709	  :	  Finale	  
a. Er is een nationale finale handicap en scratch. 
b. Er is geen cumul voor de finales. 
c. De winnaars en de tweede van de regio’s gaan naar de finale. Men kan slechts deelnemen aan één finale, de beste 

behaalde plaats in de beide klassementen komt hiervoor in aanmerking. Scratch heeft voorrang op handicap. 
d. De finales worden gespeeld met voltallige ploegen.  Er mogen enkel spelers worden opgesteld die minstens 8 

games hebben gespeeld.  
e. In de finale mogen geen speelsters opgesteld worden die niet tijdens het lopende seizoen meegespeeld hebben. 
f. Elk team speelt één game tegen elk ander team. Per gewonnen game bekomt men 2 punten, bij gelijkheid 1 punt. 

De punten behaald op de vorige speeldagen vallen weg. 
g. De trofeeën worden onmiddellijk na de finale uitgereikt. 

Art.710	  :	  Eindklassement	  
a. Winnaar is het team met het hoogste aantal punten. 
b. Ingeval van gelijkheid van punten telt het onderlinge in de finale behaalde resultaat. 

 

 


