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26.09.2022 
 

INFO KAMPIOENSCHAP TEAMS VAN 4 OPEN-SPORT 
 

• Plaats 
1ste serie: 16.10.2022 Bowling Le Clovis. 
2de serie: 05.03.2023 Euro Bowling. 
3de serie: 21.05.2023 Bowling Les Alliés. 
De 3 series starten om 9u30 met proefballen en om 9u45 begint de wedstrijd. 
 

• Categorieën: 
Er zijn geen categorieën. Dames en heren B, C, D+ en D een bonus van 8. 

• Deelnemers 
Een ploeg is samengesteld uit 4 spelers of speelsters met een onbeperkt aantal reservespelers. Zij ogen deel 
uitmaken van verschillende clubs. 
Het aantal te spelen games is afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen in elke categorie of pool. 

• Systeem 
Er wordt een Round Robin gespeeld waarbij elke ploeg 1 game speelt tegen elke andere ploeg. 
Het aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen. 
De dames krijgen 8 kegels bonus. 
Het kampioenschap kan doorgaan vanaf er 6 ploegen zijn ingeschreven. 

• Punten 
Er kunnen maximum 9 punten behaald worden per game. 

• Ploeg 
De ploegen krijgen 5 punten per winnende game en 3 punten bij gelijkheid. 

• Individueel 
Er kunnen ook individuele punten behaald worden. 
1 punt per speler die wint van zijn directe tegenstander. 
Ingeval van gelijkheid zal het punt toegekend worden aan de ploeg met het kleinste verschil tussen de games 
van de spelers. 

• Kledij 
Tijdens deze competitie moet een ploeg steeds spelen met dezelfde polo of hemd alsook met dezelfde kleur 
van broek. De rok of short van de dames heeft dezelfde kleur dan de broek bij de heren. 
Er is geen enkele vorm van jeans toegelaten. 

• Inschrijvingen en kosten 
Inschrijvingen gebeuren door het inschrijvingsformulier terug te sturen per mail naar het secretariaat. 
Inschrijvingen zijn bindend. Ingeval van niet-deelname zullen de kosten doorgerekend worden aan de 
ploegkapitein. Voor de 3 speeldagen bedraagt de inschrijving 500€ per ploeg (8 ploegen). 
De ploegkapitein is verantwoordelijk voor het financieel gedeelte van de ploeg. 


