
Belgische Bowlingsport Federatie vzw

Doe mee aan de 

Silver Cup 
2018–2019

Voorronde
26.09 - 29.09 - 30.09.2018
Bowling Stones Wemmel

Gratis Finale
11.11.2018

Bowling Bowlmaster

Totaal prijzenfonds dames:
 

945,00 Euro

Totaal prijzenfonds heren: 
 

1890,00 Euro

Inschrijvingen
 

Schrijf u nu in via onze website www.bowling.be

Reglement
Dit kampioenschap wordt ingericht door de BBSF en wordt gespeeld met 
een handicap van 80% van 180 – zonder een maximum.
Alle spelers en speelsters met een “L”-licentie die een gemiddelde hebben 
lager dan 180 (seizoen 2017-2018), kunnen hieraan deelnemen. Spelers 
zonder een gemiddelde krijgen een gemiddelde van 160.
De Silver Cup wordt gespeeld over 6 games in de voorronde met wisselen 
van baan na elke frame en een verplaatsing van 6 banen naar rechts na 2 
games. 
De sportreglementen van de BBSF zijn van toepassing.
Re-entry is niet toegelaten.
De banen worden toegekend door het organiserende comité van de 
federatie.
Indien een speler of speelster niet aanwezig kan zijn op de finale zal hij of zij 
niet vervangen worden en het resterende prijzengeld blijft in het bezit van 
de federatie.
In geval van gelijkheid na de voorronde zal de regel van het kleinste verschil 
tussen de gespeelde games toegepast worden. 
De voorronde zal plaatsvinden in Bowling Stones Wemmel. 
De eerste 12 dames en de eerste 24 heren spelen de finale 
op 11 november 2018 om 10u in Bowling Bowlmaster.

De shiften zijn:
1 : woensdag 26 september om 19u30 
2 : zaterdag 29 september om 10u30
3 : zondag 30 september om 10u30
Inschrijvingsgeld: 45,00 €

De finale is gratis
 1. 30% van de kegels uit de voorronde worden meegenomen.
 2. Eerst wordt er gespeeld over 3 games waar de 30% van de 
  kegels uit de voorronde worden bijgevoegd. In geval van 
  gelijkheid zal de regel van het kleinste verschil tussen de gespeelde 
  games toegepast worden
 3. Na deze 3 games zullen er zowel bij de dames als bij de heren, 
  2 groepen gevormd worden.
 4. Het klassement is definitief bij de dames van de 7de tot de
   12de plaats en bij de heren van de 13de tot de 24ste plaats.
 5. De groepen bij de dames zullen gemaakt worden als volgt: 
  de onpare plaatsen uit de rangschikking (groep DA) en de pare 
  plaatsen uit de rangschikking (groep DB), dus 3 speelsters in elke 
  groep.
 6. De groepen bij de heren zullen gemaakt worden als volgt: 
  de onpare plaatsen uit de rangschikking (groep MA) en de pare 
  plaatsen uit de rangschikking (groep MB), dus 6 spelers in elke 
  groep.

 7. Vervolgens zal in elke groep van de heren de 1ste tegen 
  de 6de spelen, de 2de tegen de 5de  en de 3de tegen de
   4de in één winnende game.
 8. Het klassement zal definitief zijn voor elke groep van de 
  heren voor degene die uitgeschakeld zijn. De rangschikking
   van de 7de tot de 12de plaats gebeurt volgens de laatst
  gespeelde game.
 9. Daarna zal, zowel bij de dames als bij de heren, 
  de 1ste van groep A spelen tegen de 3de van groep B, 
  de 1ste van de groep B spelen tegen de 3de van groep A en 
  de 2 tweedes spelen tegen elkaar in één winnende game.
 10. Degenen die uitgeschakeld zijn zullen geklasseerd worden 
  van de 4de tot de 6de plaats, zowel bij de dames  
  als bij de heren, op basis van het klassement van de laatst 
  gespeelde game.
 11. De volgorde 1, 2, 3 zal bepaald worden door de rangschikking 
  van  de winnaars van de vorige gespeelde game. De competitie 
  wordt beëindigd door een match tussen de 2de en de 3de 
  en vervolgens door de winnaar van deze game tegen 
  de eerste over 1 winnende game.
 12. Ingeval van gelijkheid, zal voor punt 7, 9 en 11 het principe 
  ‘ONE FRAME ROLL OFF ‘ toegepast worden.
 13. Indien er geen 120 inschrijvingen zijn zal de prijsverdeling 
  herzien worden en medegedeeld worden tijdens de voorronde.

Prijsverdeling
Dames Heren Heren

1 175,00 € 1 200,00 € 13 45,00 €

2 150,00 € 2 175,00 € 14 45,00 €

3 125,00 € 3 150,00 € 15 45,00 €

4 75,00 € 4 125,00 € 16 45,00 €

5 75,00 € 5 125,00 € 17 45,00 €

6 75,00 € 6 125,00 € 18 45,00 €

7 45,00 € 7 75,00 € 19 45,00 €

8 45,00 € 8 75,00 € 20 45,00 €

9 45,00 € 9 75,00 € 21 45,00 €

10 45,00 € 10 75,00 € 22 45,00 €

11 45,00 € 11 75,00 € 23 45,00 €

12 45,00 € 12 75,00 € 24 45,00 €
  
 

945,00 € 
 

1890,00 € 

Na de finale kunnen alle finalisten persoonlijk hun onkostennota  
invullen bij de verantwoordelijke van het kampioenschap.
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