Aanvullend leaguereglement B.V.K.D. seizoen 2018-2019

Artikel 2, 3 en 4
De volgende leagues zullen dit seizoen gespeeld worden:
Maandag
19:45 - 21:05 uur
dubbel handicap
Dinsdag vroeg
19:45 - 21:15 uur
trio handicap
Dinsdag laat
21:15 - 22:35 uur
dubbel handicap

4 games
3 games
4 games

10 teams
8 teams
8 teams

Voor de leagues met 8 teams is het aantal speeldagen 29. Voor alle leagues met 9 of 10 teams is
het aantal speeldagen 28.
De leagues vangen aan in de week van 3 september 2018.
Er wordt niet gespeeld in de periode van 3 december 2018 t/m 6 januari 2019 en alle officiële
feestdagen.
Artikel 5
Spelers die geen BVKD-lid zijn dienen voor aanvang van de wedstrijd een inschrijfformulier
volledig in te vullen en deze direct in te leveren bij de leaguesecretaris, waarna betaling van de
contributie binnen vier weken dient te geschieden. Zo niet, dan vervallen de scores van de
betreffende speler.
Artikel 10
In het geval dat het voor een team onmogelijk is om te spelen, mogen zij de wedstrijd inhalen
onder bepaalde voorwaarden, te weten:
• de tegenstander en de leaguesecretaris moeten 24 uur voor aanvang van de wedstrijd
zijn ingelicht en akkoord gegaan zijn;
• de wedstrijd moet binnen 1 week ingehaald worden; e.a.a. conform afspraken met het
huis, indien mogelijk voor de betreffende speeldag.
• maximaal 1x per seizoen mag een team een wedstrijd inhalen.
Alle leagues worden gespeeld volgens Amerikaans systeem. Alle leagues worden gespeeld op
handicapbasis.
De hoogte van het handicappercentage bedraagt 80%, het richtgetal is 200.
De maximale handicap per game bedraagt 80.
Eventuele cijfers achter de komma vervallen bij het berekenen van de handicap.
Voorbeeld: het gemiddelde bedraagt 150.7, dit wordt 150; de handicap is 80% van (200-150) 50
= 40.
De handicap is gebaseerd op de laatst gespeelde 20 games voor de maandag en dinsdag laat
league. Voor de dinsdag vroeg league is dit 21 games. Indien er minder games gegooid zijn dan
bij het event opgegeven (bv. bij aanvang van het seizoen), wordt voor de restant games (games
die te kort zijn) het over-all gemiddelde gebruikt van de huisleague van voorgaand seizoen. Is
deze niet aanwezig, dan wordt het NBF-pasgemiddelde gebruikt. Is deze niet aanwezig, dan
wordt de handicap berekend op basis van de tijdens het event gegooide games.
De dinsdag vroeg league speelt 3 games per wedstrijd; de maandag- en dinsdag laat league
spelen 4 games per wedstrijd. Punten voor de 'Bowler/ster van het jaar' worden in de maandag
en dinsdag laat league verdiend over de eerste drie games.
Wanneer de tegenstander niet op komt dagen (of als zodanig beschouwd dient te worden) of bij
een oneven aantal teams in de league speelt men tegen het eigen persoonlijke gemiddelde min
15 punten per persoon per game. De wedstrijdpunten worden in dit geval dus op de scratchscore bepaald. Na afloop wordt de handicap van de teamspelers erbij geteld, voor bepaling van
het aantal bonuspunten.
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Artikel 13 en 16
De blindscore bedraagt 120.
Artikel 20
Het maximum aantal bonuspunten wat per speeldag te behalen is, bedraagt voor de
Maandag
: 10
Dinsdag vroeg : 8
Dinsdag laat
:8
Artikel 24
Het minimum aantal games wat gespeeld moet worden om in aanmerking te komen voor een
individuele prijs bedraagt 40 procent van het totaal aantal games van de league. Indien
noodzakelijk wordt naar boven afgerond.
Artikel 32
Op de 1e speeldag dient ieder team naast de kosten voor de speelavond, een borgsom (gelijk
aan de kosten van een speelavond) te betalen. De kosten per speelavond per team bedragen:
Maandag
€ 27,00
(1e speeldag € 54,00)
Dinsdag vroeg € 32,25
(1e speeldag € 64,50)
Dinsdag laat
€ 27,00
(1e speeldag € 54,00)

Versie 2018-08-28

