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Inleiding
Dit huisleague- en sport- reglement geldt voor alle huisleagues ,
verenigingskampioenschappen en teamkampioenschappen van
de Bowling Vereniging Rotterdam IJsselmonde, hierna te
noemen B.V.R.IJ.
Dit reglement is grotendeels afgeleid van het wedstrijdreglement
van de N.B.F., versie september 2016. Mocht, in welk geval dan
ook, dit huisleaguereglement geen uitsluitsel bieden, dan wordt
er gehandeld conform het N.B.F.-wedstrijdreglement. Mocht dit
voor een bepaald geval geen oplossing bieden, dan is de
beslissing van het bestuur bindend.

1.

Algemeen

Art. 01.01
Deelname
Deelname aan de huisleagues is mogelijk voor alle seniorleden
en alle juniorleden (per 01/09 16 jaar) van de B.V.R.IJ., die de
voor hun geldende contributie voor aanvang van de huisleagues
hebben voldaan.
Art. 01.02
Benamingen
lid a. Waar in dit reglement sprake is van 'speler' dient ook
'speelster' gelezen te worden.
lid b. Waar in dit reglement sprake is van ‘team’ dient ook ‘trio’
c.q. ‘dubbel’ gelezen te worden, mits deze speelvormen
niet apart worden vermeld.
lid c. Waar in dit reglement sprake is van ‘leaguesecretaris’
dient ook ‘leaguesecretaresse’ gelezen te worden
Art. 01.03
Teamsamenstelling
lid a. Een trio bestaat uit maximaal 3 vaste- en 5 wisselspelers,
waarvan er 3 per game deelnemen aan de wedstrijd.
Een dubbel bestaat uit maximaal 2 vaste- en 4 wisselspelers, waarvan er 2 per game deelnemen aan de
wedstrijd.
lid b. Een speler is een lid van B.V.R.IJ. welke middels de
juiste formulieren bij het bestuur is aangemeld en de voor
hem/haar geldende contributie heeft voldaan.
Art. 01.04
Onderscheid
Er wordt in de huisleagues geen onderscheidt gemaakt tussen
vaste- en wisselspelers.
Art. 01.05
Individuele eindrangschikking
Een speler dient 60% van het totaal aantal games in een league
gegooid te hebben om in aanmerking te kunnen komen voor een
individuele eindrangschikking. Hierbij wordt het aantal games
naar beneden afgerond naar volledige speeldagen.
Art. 01.06
Spelersruimte
Het is voor anderen dan de opgestelde spelers van een team niet
toegestaan zich tijdens een wedstrijd in de spelersruimten te
bevinden, met uitzondering van 1 wisselspeler/ scorekeeper/
coach per baan.
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Art. 01.07
Niet opgekomen
Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd,
indien dat team gedurende die hele game met:
- minder dan 2 spelers speel in een trioleague;
- minder dan 1 speler speelt in een dubbelleague.
lid a. Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt
beschouwd, wordt voor dat team als vervallen beschouwd. De tegenstander van dat team in die game zal
tegen het eigen gemiddelde spelen, zie Art. 08.01 blindsysteem
lid b. Het is de eventueel aanwezige spelers van een als niet
opgekomen beschouwt team, toegestaan om de desbetreffende game(s), die voor het team vervallen is/zijn
verklaard, toch te spelen volgens het oorspronkelijke
baan- en tijdschema. De aldus behaalde scores zijn wel
geldig, maar tellen alleen mee voor de individuele
standenlijst.
lid c. Wanneer een team incompleet is, maar nog wel als opgekomen wordt beschouwd, dient voor elke ontbrekende
speler voor die game de blindscore 155 als eindscore
worden genoteerd. De handicap van de desbetreffende
speler(s) vervalt.
Art.01.08
Te laat
lid a. Een speler c.q. team welke te laat speelgerechtigd op de
baan staat, begint de desbetreffende wedstrijd bij de frame
van de game dat volgt op de laatste frame die door het als
directe tegenstander fungerende team in zijn geheel is
voltooid.
lid b. De frame(s)/game(s)/wedstrijd(en) die door een verlate
speler c.q. team niet zijn gespeeld kunnen niet worden
ingehaald en krijgen een score van '0'.
Art.01.09
Inhalen
lid a. Een team mag maximaal 2 wedstrijden inhalen, ongeacht
de reden. Het team moet dit wel bij monde van de
teamcaptain melden bij de leaguesecretaris voorafgaand
aan desbetreffende leaguedag zodat de tegenstander kan
worden ingelicht. Bij absentie zonder afmelding vooraf
geldt lid b.
lid b. Als aan lid a. niet wordt voldaan is het een speler c.q.
team niet toegestaan een game/wedstrijd vooruit of
achteraf te spelen, zonder geldige reden en uitdrukkelijke
toestemming van het bestuur. Bij absentie zonder opgaaf
van reden zal het team als niet-opgekomen worden
beschouwd, zie Art. 01.07 lid a.
Art. 01.10
Teamcaptainsvergadering
Jaarlijks, voor de start van het nieuwe seizoen belegd het bestuur
een teamcaptainsvergadering. Tijdens deze vergadering worden
aan de teamcaptains (of hun plaatsvervangers) de benodigde
gegevens betreffende de huisleagues bekend gemaakt. Tevens
worden de benodigde formulieren uitgereikt en toegelicht.
lid a. Tijdens deze vergadering worden, indien nodig, de
leaguesecretarissen gekozen.
Art. 01.11
Kennis van het reglement
Alle leden van B.V.R.IJ. worden geacht hun rechten en plichten
uit hoofde van dit reglement te kennen en zich daaraan te
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houden. Hiertoe wordt dit reglement gepubliceerd op de website
van de BVRIJ. Op verzoek kan er een geprinte versie worden
verstrekt.

lid a. de gedragingen van de spelers uit zijn/haar team. De
teamcaptain draagt er zorg voor dat hij/zij en zijn/haar
teamgenoten in alles zullen meewerken om een speeldag
zo correct mogelijk te laten verlopen.
lid b. het correct en volledig invullen van het wedstrijdformulier (zie Art. 05.01).

3.
2.

Recht op een plaats/teamnaam/teamcaptain

Art. 02.01
Recht op een plaats
Het recht op een plaats in een league van B.V.R.IJ. is voorbehouden aan het team en de spelers van dat team, indien een
meerderheid van de vaste spelers zich voor datzelfde team voor
het direct daarop volgend seizoen aanmelden.
lid a. Bovengenoemde spelers dienen de helft plus 1 van het
maximaal aantal te gooien games in het vorig seizoen
gespeeld hebben om hier als vaste speler gerekend te
worden.
Art. 02.02
Vervallen van het recht op een plaats
Wanneer van het in Art. 02.01 genoemde recht voor sluiting van
de aanmeldingstermijn geen gebruik is gemaakt, komt dit recht
te vervallen. De vrijgekomen plaatsen worden in volgorde van
binnenkomst van de inschrijfformulieren opgevuld.
Art. 02.03
Inschrijfformulier
Aan de deelnemende teams wordt tegen het einde van een
seizoen, tijdens de leagueavond, een inschrijfformulier voor het
nieuwe seizoen uitgereikt. Op dit formulier staat de nodige informatie vermeld betreft speeltijden, speelwijzen en sluitingsdatum
voor de inschrijvingen.
Art. 02.04
Teamnaam
Elk team in een league speelt onder een vaste, via het inschrijfformulier opgegeven naam, die dat team duidelijk onderscheidt
van de andere teams uit alle huisleagues.
lid a. Aan deze vaste naam mag slecht één andere naam of
aanduiding worden toegevoegd.
Art. 02.05
Teamcaptain
Tegelijk met de aanmelding van een team voor een huisleague
dient te worden opgeven welke van de spelers gedurende het
hele seizoen als teamcaptain zal optreden.
Art. 02.06
Wijzigen van teamcaptain
Wanneer een team gedurende een seizoen beslist een andere
speler als teamcaptain aan te wijzen dient dit schriftelijk en
ondertekend door een meerderheid van de spelers van dat team
en door de nieuwe teamcaptain, aan het bestuur worden doorgegeven.
Art. 02.07
Afwezigheid van een teamcaptain
Wanneer een teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is
treedt een andere speler uit het team als plaatsvervangend
teamcaptain op.
Art. 02.08
Verantwoordelijkheden teamcaptain
De teamcaptain is gedurende elke speeldag volledig verantwoordelijk voor:
3

Financiën

Art. 03.01
Speelgelden
Voor elke speeldag van een league is elk team een, door de
A.L.V. vast te stellen, bedrag verschuldigd, bestaande uit een
deel baanhuur en een deel prijzengeld. De teamcaptain van een
team is verantwoordelijk voor het afrekenen van deze
leaguegelden. De baanhuur wordt voldaan aan de kassa van het
bowlingcentrum. Prijzengeld wordt opgehaald aan het begin van
elk seizoen.
Art. 03.02
Borgsom
Op de eerste speeldag van een league zal door elk team een
borgsom moeten worden betaald welke gelijk is aan het
verschuldigde bedrag van een speeldag. Op de laatste speeldag
zal deze borgsom worden verrekend met het leaguegeld, tenzij
het bestuur op degelijke gronden anders bepaald. Dit wanneer
een team op één of meerdere speeldagen in gebreke blijft wat
betreft de afdracht van de leaguegelden.
Art. 03.03
Financiële aansprakelijkheid
De opgegeven vaste spelers van een team zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van dat team.
Art. 03.04
Financiële verplichtingen
Wanneer een team of speler(s) zich gedurende een seizoen uit
een league terugtrekken, is het desbetreffende team of speler(s)
geenszins ontslagen van de financiële verplichtingen voor de
overige speeldagen van dat seizoen.
Art. 03.05
Uitsluiting deelname
Wanneer een team zich gedurende een seizoen terugtrekt uit een
league kan dat team gedurende dat seizoen, voor die league,
worden uitgesloten van deelname, hetgeen evenzeer kan gelden
voor de afzonderlijke speler van dat team.

4.

Leaguesecretaris

Art. 04.01
Taken
De leaguesecretaris heeft de volgende taken:
lid a. draagt zorg voor het goede verloop van de speeldag en
handelt in verband hiermee de opgedragen administratieve verplichtingen af.
lid b. treedt gedurende de speeldag op als vertegenwoordiger
van het bestuur.
lid c. ziet er op toe dat dit reglement wordt nageleefd; een en
ander overeenkomstig dit reglement en de hem/haar
vanwege het bestuur te verstrekken instructies die het
directe spel- of scoreverloop betreffen, welke beslissingen
voor die speeldag bindend zijn. Een team kan in beroep
gaan bij het bestuur, waarbij men dient te handelen overeenkomstig Art. 06.04.
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Art. 04.02
Verslaglegging
De leaguesecretaris brengt na elke speeldag schriftelijk verslag
uit van alle bij hem/haar schriftelijk of mondeling ingediende
protesten en van de eventuele afwikkeling daarvan, alsmede van
alle belangrijk geachte voorvallen, waaronder overtredingen van
dit reglement.
Art. 04.03
Afwezigheid leaguesecretaris
Als de leaguesecretaris verhinderd is, is hij/zij verplicht voor
vervanging zorg te dragen. Deze vervanging van de leaguesecretaris dient voor aanvang van de speeldag bekend gemaakt te
worden, zodat alle spelers hiervan op de hoogte zijn. Zulk een
voorval dient ook vermeld te worden op de checklist

lid a. Een game wordt als gewonnen beschouwd wanneer de
score van die game hoger is dan de score van de betreffende game van de tegenstander, met inbegrip van de
eventuele handicap.
lid b. Een wedstrijd wordt als gewonnen beschouwd wanneer
de totale score van de wedstrijd hoger is dan de totale
score van de betreffende wedstrijd van de tegenstander,
met inbegrip van de eventuele handicap.
Art. 05.07
Gelijk eindigen
Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd worden de betreffende punten gedeeld.
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5.

Wedstrijdformulier

Art. 05.01
Invullen
Het wedstrijdformulier dient, nadat het volledig is ingevuld,
door de betrokken teamcaptains voor akkoord te worden
ondertekend. Het ondertekende exemplaar dient onmiddellijk na
de wedstrijd aan de league-secretaris te worden overhandigd.
Art. 05.02
Wijzigen
Door de leaguesecretaris of scoreverwerker kunnen de gegevens
op het wedstrijd-formulier worden veranderd, mits er belangrijke
fouten zijn gemaakt bij het invullen. Wanneer dit het geval is
dient hij/zij de betrokken teamcaptains hiervan in kennis te
stellen.
Art. 05.03
Protesten
Nadat een wedstrijdformulier door beide betrokken teamcaptains
is ondertekend, kan naar aanleiding van het directe spel- en/of
scoreverloop van de desbetreffende games geen enkel protest
meer worden ingediend.
Art. 05.04
Niet ondertekenen bij protesten
In geval van een mondeling protest, dient het wedstrijdformulier
derhalve niet te worden ondertekend door de teamcaptain die het
protest indient.
Wanneer een teamcaptain het niet eens is met de beslissing van
de leaguesecretaris inzake één of meerdere games uit een serie,
dan dient hij het betreffende wedstrijdformulier niet te ondertekenen, teneinde het recht op het indienen van een schriftelijk
protest niet te verspelen.
Wanneer een teamcaptain het niet eens is met eventuele, door de
leaguesecretaris gewijzigde gegevens (zie Art. 05.02), dan dient
hij/zij hiervan direct een schriftelijke notitie te laten maken op
de checklist. De leaguesecretaris is verplicht hieraan mee te
werken.

Spelers

Art. 06.01
Wisselen van spelers
Na iedere game mag er een wisseling van één of meerdere
spelers plaats vinden.
Art. 06.02
Vervanging van spelers
Vervanging van een speler tijdens een game is alleen dan
toegestaan wanneer de betreffende te wisselen speler duidelijk
niet meer in staat is om normaal verder te spelen. De individuele
score over de game in kwestie wordt toegekend aan de speler die
met de game is begonnen, doch deze game komt niet in aanmerking voor erkenning als bijzonder sportresultaat.
lid a. De tijdens een game vervangen speler kan gedurende de
gehele verdere speeldag niet meer worden opgesteld.
Art. 06.03
9-score
Wanneer een speler een game niet kan uitspelen vanwege een
blessure of vanwege een niet voorziene noodsituatie en er is
voor deze speler geen speelgerechtigde vervanger voor handen,
dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames
plus 9 pins voor elke niet gespeelde frame. Voor de resterende
games hetgeen gesteld in Art. 01.07, lid c.

Art. 05.05
Wedstrijdpunten
Er kunnen wedstrijdpunten worden behaald voor het winnen van
een game uit een wedstrijd, alsmede het winnen van de gehele
wedstrijd.

Art. 06.04
Aanmelding nieuwe spelers
Wanneer spelers na inlevering van het league-inschrijfformulier
worden aangemeld als speler bij een team, moet dit gebeuren
met een speciaal hiervoor bedoeld aanmeldingsformulier. Dit
formulier is verkrijgbaar bij de leaguesecretaris en moet vóór
aanvang van de wedstrijd bij de leaguesecretaris worden ingeleverd.
lid a. Nieuwe spelers kunnen zulks worden aangemeld tot en
met 1 maart (ontvangstdatum) van het lopende speelseizoen.
lid b. In probleemgevallen kan na het verstrijken van deze
datum een schriftelijk verzoek tot dispensatie worden
ingediend bij het bestuur, die hierover een beslissing zal
nemen. Dit verzoek dient minimaal 8 dagen voor de
gewenste datum van ingang bij het bestuur zijn ingediend.
lid c. Leden kunnen slecht bij één team per league worden
aangemeld. Uitzondering zijn de spelers van de booster
lijst, zie Art. 06.13

Art. 05.06
Te behalen wedstrijdpunten
Per gewonnen game worden 2 wedstrijdpunten toegekend en
voorts worden per gewonnen wedstrijd ook 2 wedstrijdpunten
toegekend.

Art. 06.05
Uitkomen voor een team
Eenmaal voor een team uitgekomen spelers blijven gedurende de
gehele verdere competitie voor dat team aangemeld en kunnen
tijdens die competitie niet meer voor een ander team binnen
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dezelfde league worden aangemeld. Wil men toch tussentijds
vertrekken naar een ander team, bijvoorbeeld omdat betreffende
speler nog geen games heeft gegooid en een ander team spelers
tekort komt, kan desbetreffende speler een schriftelijk verzoek
bij het bestuur indienen, die hierover een beslissing zal nemen.
Art. 06.06
Aanmelden nieuwe leden
Nieuwe leden, welke als nieuwe speler worden opgegeven,
dienen bij het bestuur als nieuw lid te zijn aangemeld middels de
daarvoor bestemde 'Aanmeldingsformulieren voor nieuwe
(dubbel-)leden'. Dus niet via het wedstrijdscoreformulier!
lid a. Deze nieuwe nieuwe spelers dienen hun contributie te
hebben voldaan om speelgerechtigd te zijn. Bij twijfel
dient de leaguesecretaris contact op te nemen met de
penningmeester.
lid b. Wanneer een nieuw lid zich vlak voor aanvang van een
wedstrijd of gedurende een wedstrijd zich aanmeld dient
hij/zij het aanmeldingformulier en de contributie persoonlijk aan de leaguesecretaris te overhandigen. Deze maakt
hiervan een aantekening op de checklist en draagt er zorg
voor dat de ledenadministratie het formulier en de
penningmeester de contributiegelden zo spoedig mogelijk
ontvangen.

7.

Klassen-indelingen

Art. 07.01
Individuele klassen
De leagues worden gespeeld in klassen wat aangaande de
individuele rangschikking.
Art. 07.02
Klassen-indelingen
De klassen-indelingen worden door het bestuurslid
wedstrijd-/huisleaguezaken bepaald, na de laatste speeldag van
de eerste periode, alsmede het aantal klassen.
lid a. De leaguesecretaris kan een verzoek indienen tot
herziening van deze klassen-indeling.
lid b. Een individuele speler kan een schriftelijk verzoek
indienen bij het bestuurslid wedstrijd-/huisleaguezaken
om in een hogere klasse te worden ingedeeld

8.

Speelwijzen

Art. 08.01
Blind-systeem
Mocht in een league met een oneven aantal teams gespeeld
worden, dan wordt er een 'blind-systeem' gehanteerd, waarbij elk
deelnemend team een aantal keer in een seizoen speelt tegen het
eigen teamgemiddelde. Voor een gelijkspel zal de pinfall gelijk
moeten zijn aan de som van (het eigen gemiddelde van elke
spelers minus 10 pins). Voor een gewonnen partij zal de pinfall
hoger moeten zijn dan de pinfall voor een gelijkspel.
Art. 08.02
Handicapsysteem
Wanneer een huisleague wordt gespeeld met het handicapsysteem, dan geldt dat de handicap wordt berekend over 80%
van 220, met een maximum van 72 handicappunten.
Art. 08.03
‘Start’-handicap
Spelers welke het vorig seizoen reeds lid waren starten het
nieuwe seizoen met een handicap welke gebaseerd wordt op het
5

gemiddelde dat wordt vermeld op het bowlingpasje, geldend
voor dat seizoen. Wanneer deze gegevens niet bijtijds bekend
zijn gemaakt door de N.B.F. zal worden gestart met de handicap
waarmee men de laatste speeldag van het vorig seizoen is
geëindigd.
lid a. Voor alle nieuwe leden geldt dat de handicap wordt
berekend aan de hand van de games gegooid tijdens hun
eerste speelavond in een league, met een minimum van 2
games. De handicap geldt met terugwerkende kracht voor
deze speelavond en vervolgens als starthandicap voor alle
andere leagues waaraan het nieuwe lid in kwestie gaat
deelnemen.
Art. 08.04
Aantal games/wedstrijden
Leagues worden gespeeld over het aantal games c.q. wedstrijden
als ruim van tevoren door het bestuur bekend is gemaakt middels
de in Art. 02.03 bedoelde inschrijfformulieren.
lid a. het bestuur bepaald in samenspraak met de A.L.V. de
speelwijzen.

9.

Periodekampioenen

Art. 09.01
Het worden van periodekampioen
Een team is periodekampioen wanneer het de meeste wedstrijdpunten heeft behaald in een periode.
lid a. Bij gelijk aantal punten (ex eaquo) wordt het team met de
hoogste pinfall van deze periode, incl. handicap, de
periodekampioen.
lid b. Een team kan per seizoen, per league, maar eenmaal
periodekampioen zijn.

10.

Leaguekampioenen

Art. 10.01
Het worden van leaguekampioen
Het team dat aan het eind van de competitie in een speelseizoen
de meeste wedstrijdpunten heeft behaald is Leaguekampioen.
lid a. Bij ex eaquo wordt het team met de hoogste pinfall,
inclusief handicap, Leaguekampioen.

11.

Leaguekampioenschappen

Art. 11.01
Deelname Leaguekampioenschappen
De B.V.R.IJ. Leaguekampioenschappen worden gespeeld
volgens het door het bestuur opgestelde tijd-, speel- en
baanschema.
lid a. Het team dat periodekampioen is geworden, is gerechtigd
deel te nemen aan de B.V.R.IJ Leaguekampioenschappen.
lid b. Het team dat leaguekampioen is geworden, is gerechtigd
deel te nemen aan de B.V.R.IJ Leaguekampioenschappen.
lid c. Het team dat in het voorgaande seizoen leaguekampioen
is geworden, is gerechtigd deel te nemen aan de B.V.R.IJ
Leaguekampioenschappen, mits het team voldoet aan het
gestelde in Art. 11.04.
lid d. Het bestuur kan de Leaguekampioenschappen aanvullen
met extra teams, trio’s, dubbels als dit gewenst is.
Deelname geschiedt dan op basis van de hoogste pinfall.
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Art. 11.02

Overgaan van recht op deelname
Leaguekampioenschappen
Is een team reeds periodekampioen en wordt dat zelfde team ook
leaguekampioen, dan gaat het recht op deelname aan de
B.V.R.IJ. Leaguekampioenschappen van het periodekampioenschap NIET over op een ander team.
Is een team reeds periodekampioen en wordt dat zelfde team
nogmaals periodekampioen, dan gaat het recht op deelname aan
de
B.V.R.I.J.
Leaguekampioenschappen
van
het
periodekampioenschap WEL over op het volgende team in de
eindstand van deze periode.
Art. 11.03
Kampioen
lid a. Triokampioen van de B.V.R.IJ. is het trio dat tijdens de
Leaguekampioenschappen-trio’s de hoogste pinfall,
inclusief handicap, heeft behaald.
lid b. Dubbelkampioen van de B.V.R.IJ. is het dubbel dat
tijdens de Leaguekampioenschappen-dubbels de hoogste
pinfall, inclusief handicap, heeft behaald.
lid c. Algemeen Leaguekampioen van de B.V.R.IJ. is het trio of
dubbel dat tijdens de Leaguekampioenschappen het
hoogste teamgemiddelde, inclusief handicap, heeft
behaald.
Art. 11.04
Titelverdediging
Het trio en dubbel dat respectievelijk B.V.R.IJ. Trio- of DubbelLeaguekampioen is geworden, plaatst zich rechtstreeks voor de
volgende Leaguekampioenschappen en hoeft zich dus niet via
een periode- of leaguekampioenschap te kwalificeren.
lid b. Dit geldt alleen dan wanneer minimaal 2 spelers het
volgend seizoen ook nog deel uitmaken van het trio.
lid c. Dit geldt alleen dan wanneer minimaal 1 speler het
volgend seizoen ook nog deel uitmaken van het dubbel.
Art. 11.05
Prijzen
Het Trio-, Dubbel- en Leaguekampioenschap wordt beloond met
de uitreiking van de B.V.R.IJ.-wisselbekers. Daarnaast
ontvangen de spelers van de winnende teams sportprijzen ter
blijvende herinnering aan het kampioenschap.
lid a. De wisselbekers dienen terstond na de prijsuitreiking
geretourneerd te worden zodat de namen van de winnaars
op de bekers geplaatst kunnen worden. Daarna worden de
bekers tentoongesteld in de prijzenkast van de BVRIJ in
het bowlingcentrum.
Art. 11.06
Behouden wisselbeker
Wanneer een team drie maal op rij het Team-, Trio- of DubbelLeaguekampioenschap behaalt, dan wordt de gewonnen wisselbeker eigendom van dit team c.q. trio c.q. dubbel.
Art. 11.07
Kosten deelname Leaguekampioenschappen
Bij Deelname aan de B.V.R.IJ. Leaguekampioenschappen kan
een kleine bijdrage gevraagd worden. (besluit ALV 2016)

12.

Verenigingskampioenschappen

Art. 12.01
Speelgerechtigd
Als een (dubbel-)lid van de vereniging de finale van de
verenigingskampioenschappen niet kan spelen in verband met
bowlingverplichtingen elders zal dit voorafgaand aan het spelen
van de voorronde kenbaar gemaakt moeten worden. Doet men
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dit niet wordt men uitgesloten van deelname van de
verenigingskampioenschappen van het opvolgend seizoen.
Art. 12.02
Finales
De finales bij de verenigingskampioenschappen worden
gespeeld over een, door het bestuur te bepalen, aantal games.
Het serie resultaat is bepalend voor de eindrangschikking.

13.

Stedenontmoeting

Art. 13.01
Speelgerechtigd
Deelname aan een stedenontmoeting is alleen mogelijk voor
(dubbel-)leden van de vereniging en wordt bepaald door
selectiecriteria die ieder jaar van tevoren wordt vastgesteld. Als
een (dubbel-)lid van de vereniging een uitnodiging voor een
stedenontmoeting ontvangt en accepteert is het verplicht 1 of
meer door de organisatie aangegeven trainingsdagen te volgen.

14.

Onderbroken game

Art. 14.01
Wijzigen baanschema
Bij machinestoringen of een ander voorval met betrekking tot de
desbetreffende baan of banen, kan de leaguesecretaris besluiten
een game of serie op een andere baan c.q. ander banenpaar te
doen spelen of te voltooien dan oorspronkelijk volgens het baanschema de bedoeling was.
lid a. Een reeds begonnen game of serie wordt hervat vanaf het
punt (frame) waar deze was onderbroken. Dit geldt ook
wanneer het vervolgen van een game/serie op een andere
datum plaats vindt.
Art. 14.02
Wijzigen speeltijd/-datum
Bij eventuele baanstoring(en) waarbij blijkt dat deze niet op
korte termijn te verhelpen is (zijn), zal de wedstrijd na afloop
van de league verder gespeeld worden op een door de
leaguesecretaris aangewezen banenpaar.
lid a. Wanneer dit door welke omstandigheden dan ook niet
mogelijk of redelijk is, wordt/worden de desbetreffende
game(s) gespeeld, of verder gespeeld, op een door het
bestuur i.o.v. met het betreffende team, vast te stellen
datum, tijd en baan/banen.

15.

Pinopstelling

Art. 15.01
Vaststellen correcte pinopstelling
Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om voor het
gooien van zijn/haar eerste bal van elke frame, vast te stellen of
de opstelling van de pins correct en volledig is. Hij/zij zal erop
staan dat niet correct opgesteld pins correct worden opgesteld
voordat er aan de worp wordt begonnen, anders geeft hij/zij stilzwijgend toe dat de pinopstelling naar genoegen is.
Art. 15.02
Onjuiste pinopstelling tweede beurt
Wanneer een pin, welke na de eerste geldige worp in een frame
is blijven staan, zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de
pinopstelling bevindt, kan in de plaatsing van die pin ten bate
van de tweede worp geen wijziging worden aangebracht, tenzij
de pinopzetter die pin ten onrechte heeft verplaatst of deze niet
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heeft teruggezet op de plaats waar deze na de eerste worp was
blijven staan.
lid a. Het is aan de overige spelers van zijn/haar team en aan de
spelers van het betreffende team waartegen wordt
gespeeld om zulks in de gaten te houden

16.

Protesten

Art. 16.01
Indienen protesten
Protesten kunnen alleen door een teamcaptain worden ingediend.
Art. 16.02
Mondelinge protesten
Protesten over het directe spel- en scoreverloop dienen
mondeling bij de leaguesecretaris worden ingediend.
Art. 16.03
Indientermijn mondelinge protesten
Mondelinge protesten dienen bij voorkeur onmiddellijke, doch
uiterlijk binnen 15 minuten nadat de aanleiding voor het protest
zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
lid a. Doet een aanleiding voor een protest zich tijdens een
game voor, dan kan tot uiterlijk 15 minuten na afloop van
de betreffende game een mondeling protest worden
ingediend.

16.06, lid a. en lid b. moeten schriftelijk worden ingediend bij
het bestuur van de B.V.R.IJ.
lid a. Deze schriftelijke protesten dienen uiterlijk binnen 7
dagen nadat de aanleiding tot het protest zich heeft
voorgedaan, door het bestuur van de B.V.R.IJ. zijn
ontvangen.
lid b. Een schriftelijk protest dient aangetekend verstuurd te
worden naar het postadres van de vereniging, ter attentie
van de secretaris van de B.V.R.IJ.
Art. 16.08
Garantiebedrag
Tegelijk met het indienen van een schriftelijk protest dient de
betrokken teamcaptain een garantiebedrag ad. € 35,00 (zegge
vijfendertig euro) over te maken op de bank- of girorekening van
de B.V.R.IJ. ondervermelding van het woord ‘protest’, de naam
van het team en de speelavond, met datum, waarop het protest
betrekking heeft.
lid a. Dit garantiebedrag zal geretourneerd worden wanneer het
protest wordt toegewezen, maar vervalt aan de B.V.R.IJ.
wanneer het protest wordt afgewezen.
lid b. Een schriftelijk protest wordt niet eerder in behandeling
genomen dan nadat het vereiste garantiebedrag is
ontvangen.

Art. 16.04

Handelen leaguesecretaris bij mondelinge
protesten
De leaguesecretaris dient de teamcaptain van de tegenpartij en/of
andere betrokken teamcaptains en het bestuur schriftelijk op de
hoogte te stellen van het ingediende mondelinge protest.
Art. 16.05
Beslissing leaguesecretaris
Naar aanleiding van het ingediende mondelinge protest neemt de
leaguesecretaris onmiddellijk een beslissing, welke direct meegedeeld dient te worden aan de betrokken partijen.
Art. 16.06
In beroep gaan tegen beslissing
Is de in Art. 16.05 genomen beslissing voor één of meerdere van
de betrokken partijen niet aanvaardbaar, dan dient/dienen de
teamcaptain(s) dit onmiddellijke aan de leaguesecretaris kenbaar
te maken. In zulk een geval laat de leaguesecretaris de situatie
zowel afspelen volgens de door hem/haar genomen beslissing,
als ook (voor zover mogelijk) volgens de opvatting van de
teamcaptain(s) die het met de beslissing oneens is/zijn. (Dit
bijvoorbeeld in het geval van een omstreden foutlijnoverschrijding).
lid a. De oorspronkelijke beslissing van de leaguesecretaris
blijft gehandhaafd, tenzij de betrokken teamcaptain(s)
binnen 7 dagen daaropvolgend schriftelijk een protest
indient/indienen bij het bestuur.
lid b. Protesten die het directe spel- en/of scoreverloop
betreffen, maar welke niet eerst mondeling en/of welke
niet binnen de voorgeschreven tijdslimiet bij de
leaguesecretaris zijn ingediend, kunnen later niet meer
schriftelijk bij het bestuur aanhangig gemaakt worden.
Art. 16.07
Schriftelijke protesten
Protesten die niet het directe spel- en/of scoreverloop betreffen,
alsmede protesten die betrekking hebben op het niet speelgerechtigd zijn van spelers en protesten uit hoofde van Art.
7
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