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Voorwoord

Het nieuwe algemene reglement van de huisleague van de Bowling
Vereniging Bergh is nu, op datum van verschijning, van kracht gewor-
den. Regels moeten er zijn en dienen ook te worden nageleefd, echter om
de woorden van Michiel de Ruyter te herhalen: “Het is nu en in de
toekomst onmogelijk om alles wat er zal of kan gebeuren op papier te
zetten”.
Dit is uiteraard ook van toepassing op deze sportregels. Vaak echter kan
men met een SPORTIEF inzicht problemen voorkomen.
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REGLEMENT HUISLEAGUE
BOWLING VERENIGING BERGH

ALGEMEEN

Artikel 1

A De huisleagues worden georganiseerd door de Bowling vereniging
Bergh (naderhand te noemen de BvB)

B De huisleagues (HL) worden gespeeld volgens in dit reglement opge-
nomen bepalingen, in overeenstemming met de reglementen en de
besluiten van de BvB en de Nederlandse Bowling Federatie (NBF).

C Eventueel aanvullende bepalingen en algemene officiële mededelin-
gen genomen door het bestuur en of de algemene ledenvergadering
worde door het bestuur of via de aangewezen wedstrijdleider van elke
speelavond aan de betrokkenen tijdig ter kennis gebracht.

D Deelname aan de HL is alleen toegestaan voor senior leden van de
BvB.
Dispensatie voor junior/aspirant leden kan worden aangevraagd bij
het bestuur. Het bestuur beslist over wel of geen deelname aan de
seniorleaque.

E Als lid  van de BvB is men verplicht ook lid te zijn van de NBF

Artikel 2

A De HL is een bowlingcompetitie tussen teams van 2 personen (dub-
bels), teams van 3 personen (trio’s) of teams van andere samenstelling
zoals afgesproken met de betreffende leagueavond.
Er wordt gespeeld op de door de vereniging vastgestelde speel-
avonden en tijden, e.e.a. in overleg met de bowlingeigenaar.

B De HL wordt gespeeld van 1 september tot medio juni, eventueel
afgesloten met een finaleavond per league cq avond afzonderlijk.
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C De HL is een handicap toernooi wat wil zeggen dat spelers(sters)
volgens een van te voren vastgesteld schema handicap (bonus) pins
krijgen toegekend.
Het toekennen van de handicap (HCP) gebeurd op basis van 70% van
200, dat wil zeggen dat men van het verschil tussen zijn/haar gemid-
delde en 200 70% krijgt toegekend als HCP
Bij het berekenen van de handicap wordt alleen uitgegaan van hele
getallen en cijfers achter de komma worden niet afgerond maar ver-
wijderd.
Indien de situatie het vereist kan tijdens de algemene leden-
vergadering worden besloten om de handicapformule aan te passen,
en is deze vanaf het volgende seizoen bindend voor alle league’s
binnen de BvB

D Op de eerste speelavond van een teamlid wordt er gestart met de HCP
uit het vorige seizoen. Indien een speler(ster) het vorige seizoen niet
in dezelfde league heeft gespeeld wordt de HCP achteraf (na afloop
van de avond en het vereiste aantal voor de leagueavond geldende
games)  berekend.
In beide gevallen is de betreffende speler verplicht om alle voor de
leaqueavond geldende games te spelen, dit in verband met de
bereking van de handicap.

DEELNAME

Artikel 3

A De deelname aan de HL is mogelijk voor teams van 2 (dubbels), 3
(trio’s) of teams van afwijkende grootte (volgens HL-avond afspra-
ken), d.w.z. dames, heren en/of jeugdleden.
Voor junior/aspirant leden dient dispensatie te worden aangevraagd
bij het bestuur. Het bestuur beslist over wel of geen deelname aan de
seniorleaque.
Naast de benodigde spelers/sters kunnen reserves worden ingeschre-
ven.
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2 mans leaque 2 reserves
3 mans leaque 3 reserves
4 mans leaque 4 reserves
5 mans leaque 5 reserves

B Indien een team door overmacht (afmelding, ziekte of  overlijden van
betreffende speler(s) te weinig spelers/sters op de baan kan brengen,
kan dispensatie worden verleend op artikel 3.A. Er zullen dan één of
meerdere spelers/sters van de inschrijflijst worden verwijderd en er
kunnen één of meerdere nieuwe spelers worden toegevoegd. Het
aantal te verwijderen en nieuw toe te voegen spelers/sters mag echter
niet hoger zijn dan het benodigde aantal spelers/sters dat nodig is om
het team weer te completeren voor het minimaal benodigde aantal
spelers/sters. (dit dient echter wel door het bestuur te worden goedge-
keurd). Spelers/sters die worden verwijderd van de lijst zijn het
gehele verdere seizoen niet meer speelgerechtigd binnen de HL.

C Nieuwe teamleden zijn direct na aanmelding bij, en goedkeuring door,
de wedstrijdleider speelgerechtigd.
Indien het een nieuw lid betreft en het is reeds 1 oktober geweest
dient hij/zij wel per direct de contributie voor lidmaatschap en NBF
te voldoen, pas daarna is men speelgerechtigd.
De wedstrijdleider dient de contributie voorzien van naam, adres,
pc+woonplaats, geboorte datum en telefoonnummer van de betref-
fende speler(ster) aan het bestuur door te geven.

AANMELDEN

Artikel 4

A Er kunnen per speelavond niet minder spelers/sters voor een team
worden aangemeld dan vereist is om een volledig team voor de be-
treffende league op de baan te presenteren.

B De aanmelding van nieuwe teams dient schriftelijk te gebeuren bij de
wedstrijdleider of het verenigings bestuur voor 1 september, onder
vermelding van de teamnaam en de naam van de teamcaptain.
Reeds bestaande teams kunnen voortzetting bekend geven via de
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wedstrijdleider of via het inschrijfformulier op het prikbord.
Teams die reeds in een league speelden in het voorgaande seizoen
hebben, na tijdige inschrijving, voorrang op nieuwe teams bij het
toekennen van een plaats in de league.

C Een bij een team aangemeld lid kan slechts éénmaal worden inge-
schreven voor een team binnen de zelfde HL, men kan wel worden
ingeschreven voor een andere league.

D Eenmaal voor een team aangemelde spelers/sters of reserve speler/ster
blijven gedurende de gehele verdere competitie voor dat team aange-
meld en kunnen tijdens het seizoen niet meer voor een ander team
binnen de zelfde HL competitie worden ingeschreven.

E Indien een teamlid staat aangemeld binnen een league maar nog niet
heeft gespeeld in het lopende seizoen kan er, zonder hiermede prece-
denten te scheppen, dispensatie worden verleend op artikel 4.D voor
een overstap naar een ander team. Dit dient met meerderheid van
stemmen (door de teamcaptains) goedgekeurd te worden, en door de
wedstrijdleider ter goedkeuring aan het bestuur te worden bekend
gegeven.
Indien een speler/ster al wel heeft gespeeld is een overstap naar een
ander team binnen dezelfde HL niet meer mogelijk

F Van spelers(sters) die zich tijdens een lopende wedstrijd terugtrekken
als teamlid (om welke reden ook) mag de score van de speler(ster) als
mr. X (zie ook artikel 7.C) gebruikt worden voor de rest van de volle-
dige games in deze wedstrijd, en gedurende de volgende vier
wedstrijddagen. Het team dient er gedurende deze termijn voor te
zorgen dat men weer minimaal het vereiste aantal leden (zie art 4.A)
heeft aangemeld om verder deel te mogen nemen aan de competitie.
Heeft men niet voldoende spelers(sters) is men niet meer speel-
gerechtigd doch gedurende de rest van het seizoen wel verplicht de
baanhuur te betalen.
Indien echter een ander team de plaats inneemt vervalt de betalings-
verplichting per direct
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SPEELWIJZE

Artikel 5

A Per HL-speeldag worden er door elk team 3 respectievelijk 4 games
gespeeld (aantal games is afhankelijk van de HL)

B Er wordt gespeeld volgens een door de computer opgesteld baan-
schema.

C Er wordt gespeeld met de foutlijn  aan. Bij storingen mogen deze na

overleg met de betreffende teamcaptains en de wedstrijdleider worden
uitgeschakeld.

D  spelers(sters) van een team spelen na elkaar elk een frame in steeds
dezelfde volgorde totdat de game is voltooid. De spelers(sters)
bowlen alle games op de aangewezen baan,  in een door het team zelf
te bepalen volgorde. En volgens het door de computer aangegeven
baanschema gekoppeld aan het wedstrijdsysteem voor de betreffende
league

E Gooit een speler(ster) een strike in de tiende frame dan speelt hij/zij
onmiddellijk daarna nog twee ballen. Laat hij/zij daarentegen eerst
een van zijn/haar teamgenoten voorgaan, dan is zijn/haar recht op de
twee extra ballen vervallen

F Een team dat niet tijdig speelgereed is, d.w.z. niet voldoet aan het
officiële verzoek van de wedstrijdleider om zich naar de banen te
begeven  en/of met de wedstrijd te beginnen wordt voor het spelen
van de betreffende game uitgesloten op het moment dat de tegenstan-
der de derde frame heeft voltooid. Het is de tegenstander niet toe
gestaan om de game bewust te vertragen zulks evenzeer op straffe van
uitsluiting van de betreffende  game.

G Van spelers(sters) die zich tijdens een lopende wedstrijd terugtrekken
als teamlid (om welke reden ook) mag de score van de speler(ster) als
mr. X (zie ook artikel 7.C) gebruikt worden voor de rest van de volle-
dige games in deze wedstrijd, en gedurende de volgende vier
wedstrijddagen. Het team dient er gedurende deze termijn voor te
zorgen dat men weer minimaal het vereiste aantal leden (zie art 4.A)
heeft aangemeld om verder deel te mogen nemen aan de competitie.
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Heeft men niet voldoende spelers(sters) is men niet meer speel-
gerechtigd doch gedurende de rest van het seizoen wel verplicht de
baanhuur te betalen.
Indien echter een ander team de plaats inneemt vervalt de betalings-
verplichting per direct

Artikel 6

A Voor aanvang van de eerste game mag elke speler van het team 2
frames ingooien.
Als beide teams hebben ingegooid kan men starten met de league.

B Een team wiens tegenstander niet is komen opdagen of niet compleet
is verschenen wint automatisch de voor die avond geldende punten.
Vooraf of naspelen van games is onder geen beding, om welke reden
dan ook, toegestaan

C Een team dat meer dan 1 speler mist wordt als niet opgekomen be-
schouwd en verliest automatisch de punten aan de tegenstander. Wel
is men verplicht om de financiele verplichtingen te voldoen. Gast
spelers(sters) zijn niet geoorloofd

D Indien een team op 1 persoon na compleet is mag men een speler als
Mr-X opvoeren op de wedstrijdlijst. Deze speler dient na 1 januari in
het lopende seizoen wel minimaal 21 games te hebben gespeeld.
De score van Mr-X is het gemiddelde incl. HCP min 15 (dit staat op
het wedstrijdformulier aangegeven)

E Bij tussentijds wegroepen of wegvallen door een blessure van een
speler(ster)  tijdens de eerste drie frames mag de game worden uitge-
speeld door Mr-X, wanneer men reeds met de vierde of volgende
frames is begonnen mag de game worden uitgeschreven met 9 mis ,
dit dient echter wel eerst aan de wedstrijdleider te worden gemeld
Bij de volgende game dient men een reserve speler(ster) of Mr-X op
te voeren.

F Het is een team verboden om indien een niet geblesseerde speler(ster)
of reserve speler(ster) aanwezig is in het bowlingcentrum met een
Mr-X score te spelen.

G Bij overtreding van het wedstrijdreglement krijgt de bewuste speler/
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ster van de wedstrijdleiding een officiële waarschuwing. Bij de
tweede officiële waarschuwing wordt het resultaat van de betreffende
game ongeldig verklaard, dus tot 0 terug gebracht en vervolgens ook
zo (game met een 0 score) in zijn/haar gemiddelde verwerkt.

Artikel 7

A Bij machinestoring of in het geval van omgevallen off-spot pins
worden de pins door de wedstrijdleider of een medewerker van het
bowlingcentrum opnieuw opgezet.

B Off-spot pins (van de plaats verschoven pins) worden afgemaakt op
de plaats waar de pin blijft staan, indien een off-spot pin omvalt dient
deze op de oorspronkelijke dot weer te worden opgezet.
Door de machine omgeworpen pins dienen eveneens op de oorspron-
kelijke dot weer te worden opgezet. EEN MACHINE STRIKE bestaat
niet.

C Er wordt altijd gespeeld met de foutlijn  aan. Bij storingen mogen
deze na overleg met de betreffende teamcaptains en de wedstrijdleider
worden uitgeschakeld.Misbruik van de foutlijn is niet toegestaan en
een overschrijding wordt altijd als een misser (f) genoteerd in de
score.

SCORES EN SCOREFORMULIER

Artikel 8

A De scores worden automatisch door de computer geteld en op de
schermen weergegeven. Eventuele fouten in de weergave door de
computer dienen in overleg met de teamcaptain van de tegenstander
handmatig te worden veranderd

B Score uitdraaien worden alleen op verzoek aan de balie uitgedraaid.
C Per game worden de scores van de spelers vermeld op het door de

wedstrijdleider uitgedeelde wedstrijdformulier
Op dit formulier dient duidelijk vermeld te staan:
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- de namen van de twee teams die elkaar ontmoeten
- de namen van de spelers van de teams
- de score per game per speler
- de totaal score per team excl. HCP
- de HCP van alle spelers samen in de daarvoor bestemde kolom
- de totale pinfal incl. HCP per game
- aan het einde van de wedstrijd de totaal scores in de laatste
- kolom.

D Het wedstrijdformulier dient door beide betrokken teamcaptains te
worden ondertekend voor accoord en ingeleverd te worden bij de
wedstrijdleider.

E Bij protesten gedurende de wedstrijd dient men deze op de achterzijde
van het formulier duidelijk leesbaar te omschrijven en dit te melden
aan de wedstrijdleider die in eerste instantie zal bekijken of het pro-
test aan de hand van het HL-reglement is te beantwoorden en op te
lossen. Indien hier geen duidelijke oplossing voorhanden is zal hij in
samenspraak met de protesterende het protest doorspelen naar het
bestuur die binnen drie weken schriftelijk een bindend antwoord
zullen geven.

F Nadat het wedstrijdformulier door de beide betrokken teamcaptains is
ondertekend kan na a.l.v. het directe spel- en/of score verloop van de
betreffende games geen enkel protest meer worden ingediend.
In geval van een protest (zie artikel 8.F) dient het wedstrijdformulier
dus niet te worden ondertekend door de betreffende teamcaptain. Het
schriftelijk protest dient duidelijk aan de wedstrijdleider kenbaar te
worden gemaakt.

PUNTENWAARDERING

Artikel 9

A Per game kan een team één punt behalen, of bij een gelijke score
beide teams een half punt. Het team met de hoogste score incl. HCP
over alle games van de wedstrijd krijgt hiervoor één punt extra.

B Indien in een league een oneven aantal teams deelneemt dient ieder
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team eens in de zoveel weken tegen zichzelf te spelen. Men dient dan
tegen zijn eigen totaal aan blindscore (artikel 6.D) te spelen, wordt dit
niet gehaald dan vervalt het wedstrijdpunt.

C Aan het eind van het seizoen worden alle scores doorgegeven aan de
NBF ter verwerking voor het gemiddelde op de bowlingpas.

D Aan het einde van het seizoen kunnen er (sport)prijzen worden over-
handigd aan de kampioen en/of deelnemende teams.Dit is ter organi-
satie van de wedstrijdleider en komt financieel ter verantwoording
van de prijzenpot van de betreffende league. Eventuele tekorten zijn
ter verantwoording van de organiserende partij (wedstrijdleider of
organisator) en kunnen niet worden gedeclareerd bij het bestuur of de
verenigingskas.

E Voor het vaststellen van de eerste, tweede en derde plaats individueel
van de betreffende HL dient men minimaal 70% van het beschikbare
aantal games te hebben gespeeld.

F Voor het vaststellen van de hoogste games en series, zowel scratch als
incl HCP, is er geen limiet verbonden aan het aantal games.

G Indien aan het einde van het seizoen twee teams gelijk eindigen in
punten zal het teamgemiddelde incl. HCP bepalend zijn voor de
volgorde van eindklassering. Indien ook het gemiddelde exact gelijk
is zal de behaalde scratch score bepalend zijn.

FINANCIEN

Artikel  10

A De teamcaptain van een team, dat voor de HL is aangemeld, dient de
financiële verplichtingen (vastgestelde baanhuur en prijzengeld) te
voldoen voor aanvang van de league. De teamcaptain is ten alle tijde
verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van zijn team, ook
als het team om welke reden dan ook niet speelt.

B Een team, dat op de HL speeldag niet op is komen dagen dient wel de
financiële verplichtingen te voldoen.

C De wedstrijdleider van de HL avond is verantwoordelijk voor het
innen van de startgelden, alsmede voor het afdragen van de baanhuur
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en het bewaren van het in deze HL gespaarde prijzengeld.
D Eventuele HL finales worden apart afgerekend en hierbij wordt geen

prijzengeld meer geheven.

Artikel 11

A De verenigings en NBF contributie dient voor 1 oktober (in het
nieuwe seizoen) te zijn voldaan aan de door het bestuur daarvoor
aangewezen persoon.
Bij niet tijdige voldoening van de contributie zal er door het bestuur
een laatste betalingstermijn worden gesteld. Bij het nog niet voldoen
van de contributie binnen de gestelde termijn zal een onmiddelijke
schorsing volgen.
Bij een schorsing wegens betalingsachterstand zullen alle reeds
behaalde scores in het lopende seizoen per direct worden verwijderd
uit de scoringslijsten. Dit kan voor het team ver gaande consequenties
(puntverlies) hebben.

B De NBF pasjes worden niet eerder afgegeven dan dat de betreffende
contributie is betaald.
Indien een persoon zijn contributie niet tijdig betaald zal zijn NBF pas
worden teruggezonden naar de NBF en zal zijn lidmaatschap worden
opgezegd.

C Bij een hernieuwde inschrijving bij de NBF zullen de door de NBF in
rekening gebrachte extra kosten worden verhaald op de persoon in
kwestie

HUISTOERNOOIEN

Artikel 12

A Voor huistoernooien gelden allereerst de regels zoals vermeld op de
inschrijfposter, en daarnaast pas de HL-reglementen

B Personen die zich hebben ingeschreven voor een huistoernooi zijn
verplicht het betreffende startgeld te betalen. Ook indien men niet of
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te laat  komt opdagen voor zijn serie.
C De HCP bepaling voor een toernooi staat los van de algemene HCP

bepaling en zal op de inschrijfposter worden vermeld.
D Bij een huistoernooi voor teams is het niet mogelijk om met een Mr-X

te spelen. Indien een ingeschreven team niet compleet komt opdagen
vervalt het recht op een startplaats doch men blijft wel verantwoorde-
lijk voor de betaling van de startgelden.

E De winnaar(res) van de 1 maal per jaar te houden NBF-verenigings-
kampioenschappen zal op kosten van de vereniging worden uitgezon-
den naar de dag der kampioenen (indien deze niet wordt georgani-
seerd naar de afdelingkampioenschappen).

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

A In geval van overmacht kan het bestuur uitzonderingen maken op de
bepalingen in dit HL-reglement.

B In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
C Op alle wedstrijden. Toernooien en kampioenschappen die door de

NBF, of onder auspiciën van de NBF, worden gespeeld zijn niet de
HL-reglementen maar de NBF reglementen van toepassing.

D In alle gevallen waarin het bestuur het wenselijk acht in het algemeen
belang kan zij reglementen aanpassen cq wijzigen en bindend voor-
schrijven ter latere goedkeuring door de algemene ledenvergadering

E De HL word gespeeld onder auspiciën van de NBF, doch in eerste
instantie zijn de HL-reglementen bindend, in alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet zijn de NBF reglementen van toepassing


