De

Huis regelement van Bowlingvereniging ’t Heem Hattem

League regelement:
1. Een ieder dient uiterlijk 15 minuten (20:15 uur) voor aanvang van de huisleague
aanwezig te zijn.
2. De huisleague begint om 20:30 uur men wordt verzocht om 20:20 uur op de baan
klaar te staan, de wedstrijdleider geeft aan wanneer er begonnen kan worden.
Indien de wedstrijdleider niet aanwezig is zal zijn vervanger de taken overnemen.
3. Als een speler van een team niet gereed is (te laat komt), kan deze pas in de volgende
game deelnemen aan de wedstrijd. De niet gespeelde games kunnen niet worden
ingehaald.
4. Bij de afwezigheid zijn van een speler wordt er een blindscore ingevuld. De blindscore
staat op de standenlijst van de week ervoor. Bij afwezigheid van meer dan 1 teamlid
kan het team die avond geen punten behalen.
e
5. Het ingooien voorafgaand aan de league dient te geschieden op de baan waar de 1
game wordt gegooid. Er wordt 5 minuten ingegooid voor aanvang van de wedstrijd.
6. Er wordt in teamverband gespeeld. De teams bestaan uit 3 personen, eventueel met
een reserve. Er kunnen ook meer dan 3 teamleden op de baan aanwezig zijn maar er
spelen maximaal 3 teamleden.
7. Een pin die van de baan af is gegooid en door terugkaatsing weer op de baan staat,
wordt als niet omgegooid beschouwd.
8. Wanneer de bal de baan verlaten heeft, (goot) en weer op de baan terugkomt,
mogen de daardoor omgegane pins niet meegeteld worden. Wedstrijdleider wijzigt
dit op het scorebord.
9. Alle leagues van Bowlingvereniging ’t Heem Hattem zijn handicap-leagues.
10. Handicap is 70% van 180 – persoonlijk gemiddelde (cijfers achter de komma
weggelaten) met een maximum van 43 (komt overeen met een gemiddelde van 118).
11. Blindscore wordt als volgt bepaald: persoonlijk gemiddelde + handicap -10.
12. Bij de afwezigheid van een speler wordt de blindscore van de betreffende speler van
de afgelopen periode gebruikt als fictieve score op het wedstrijdformulier. Bij een
speler die al 10 games gegooid heeft blijft dat zo gedurende de hele periode van
zijn/haar afwezigheid. Bij een speler die geen 10 games gespeeld heeft voorafgaand
aan het moment van afwezigheid wordt de blindscore maximaal 4 weken
gehanteerd. Vanaf week 5 is de blindscore gelijk aan de blindscore van de
betreffende speler gedurende het voorafgaande seizoen (Indien er geen vorig
seizoen was, neemt de wedstrijdleiding in samenspraak met het bestuur een
beslissing).

13. Fouten in de scorelijst binnen 1 week melden, daarna is er geen correctie meer
mogelijk.
14. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het volledig invullen van de
wedstrijdformulier.
15. Er wordt gespeeld team tegen team, waarbij de score met handicap bepalend is of je
een punt krijgt, de hoogste score krijgt een punt. Bij gelijke score krijgen beide teams een
punt. Bij optelling van de 3 games is de score bepalend voor een extra punt, het team
met de hoogste score krijgt dat punt. Zo zijn er maximaal 4 punten te verdienen.
16. De wisselbekers aan het einde van het seizoen worden uitgereikt aan het beste team,
de beste heer individueel, de beste dame individueel.
17. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de wedstrijdleider.

Gedragsregels:
1. Tijdens de wedstrijden heeft een speler van rechts, of een speler die bezig is met de
2e worp, voorrang.
2. Tijdens het gooien/aanloop van de worp mag met de voeten de lijn niet
overschreden worden.
3. Als de worp heeft plaatsgevonden neemt de speler weer plaats achter de approach
(totdat de bal terug is en de resterende pins er weer staan) zodat andere spelers niet
uit hun concentratie worden gehaald.
4. Mensen die wangedrag vertonen zullen daarop worden aangesproken door het
bestuur. Het gaat hierbij om overmatig alcoholgebruik, uitlachen van andere spelers,
spelers met opzet uit hun concentratie halen, etc.
5. Constateert een speler een onregelmatigheid tijdens de wedstrijd, dan meldt hij/zij
dit aan de teamcaptain, die dan eventueel in contact kan treden met de
wedstrijdleider (of zijn vervanger). De uitspraak van de wedstrijdleider is bindend.
6. Eventuele op- en/of aanmerkingen aangaande de league kunnen alleen na afloop van
de wedstrijd bij de bestuursleden of wedstrijdleider aangekaart worden. Dit ter
ontlasting van de diverse bestuursleden voorafgaand aan de league.
7. Ieder lid dient zich aan dit regelement te houden.
8. Het bestuur heeft het recht een lid dat zich niet aan deze regels houdt, ter
verantwoording te roepen en eventueel maatregelen te nemen.
9. In alle zaken waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur van
Bowlingvereniging ’t Heem Hattem, of in het uiterste geval de ALV.

Het bestuur:

Voorzitter: Marcel Meijer
Secretaris: Harold Buikema
Penningmeester: Angelique Bijker

Clubkampioenschappen:
1. Bij de clubkampioenschappen worden de voorrondes gespeeld op 2 avonden, de 1e
avond worden er 4 games gespeeld en de 2e avond 2games gespeeld. Op deze avonden
wordt er bepaald wie zich plaatst voor de finale, de finale word de 2e avond ook
gespeeld en bestaat uit 3 games.
2. De 9 beste heren en de 3 beste dames plaatsen zich voor de finale.
3. De scores van de voorrondes worden niet meegenomen naar de finale.
4. In de voorrondes moet men op baan 1 t/m 6 gespeeld hebben, in de finaleronde
worden 3 games gespeeld en moet men op 3 v/d 6 banen gespeeld hebben.
5. De clubkampioen van zowel de heren als de dames worden voorzien van een
wisselbeker, de wisselbeker dient uiterlijk 2 weken voordat de finaleronde gespeeld
wordt ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.

