Reglementen
Verenigingskampioenschappen
Datum:

7 en 8 April 2018 (Dat is gewijzigd naar 7 en 8 april)

Aanvang:

10:00 uur (beide dagen)

Speelwijze:

Europees systeem en Amerikaans systeem.

1. De Verenigings-kampioenschappen:
worden gespeeld in klassen, dames en heren gescheiden.
De klasse-indeling wordt bepaald aan de hand van het huidige pasgemiddelde.
Mocht er nog geen pasgemiddelde bekend zijn, wordt het huisleaguegemiddelde als
pasgemiddelde aangehouden.
Indien er ook geen huisleaguegemiddelde bekend is, wordt de deelnemer automatisch in Klasse A
ingedeeld.
Klasse-indeling is als volgt:
Klasse
A
B
C
D

Heren
190 en hoger
175 t/m 189,99
160 t/m 174,99
t/m 159,99

Dames
175 en hoger
160 t/m 174,99
145 t/m 159,99
t/m 144,99

Dubbels Mixed
380 en hoger
350 t/m 379,99
320 t/m 349,99
t/m 319,99

Het is toegestaan om maximaal 1 klasse hoger in te schrijven.
2. Samenvoegen klassen:
Bij te weinig aanmeldingen kunnen er klassen worden samengevoegd; A-B, B-C, of C-D.
3. Format:
- De verenigings-kampioenschappen bestaan uit een single- en dubbel-event, tegelijkertijd
gespeeld
- Alle spelers spelen tenminste 8 games verdeeld over 2 dagen
- Alle spelers staan tijdens deze 8 games met dezelfde dubbelpartner op de baan
- Bij verhindering van, of gebrek aan een dubbelpartner zal hierop een uitzondering gemaakt
kunnen worden.
- Op de eerste dag wordt het mixed dubbelevent gespeeld over 5 games, Europees systeem;
deze games tellen ook mee voor de individuele score.
- Klasse-indeling vindt plaats aan de hand van de gezamenlijke pasgemiddelde (bij geen
pasgemiddelde, zie artikel 1)
- Na iedere game wordt er 1 baan naar links opgeschoven.
- Na deze 5 games zijn de dubbelkampioenen per klasse bekend.
(Vervolg, zie blad 2)

(Vervolg Format):
-

Op de tweede dag worden er nog 3 games singles gespeeld, Amerikaans systeem.
Na iedere game wordt er 1 baan naar links opgeschoven.
Na deze 3 games is de top 3 per klasse bekend.
Bij een gelijke stand zal er een 1 bal roll-off plaatsvinden.
Deze top 3 gaat nu verder naar de Stepladder-finale, Amerikaans systeem:
o Stepladder 1:
De nummers 1, 2 en 3 per klasse spelen 1 game als een trio op 1 baan, waarbij de
voorgaande score niet meetelt.
Na deze game valt de laagste game af waardoor deze speler automatisch 3e wordt in
zijn/haar klasse.
o Stepladder 2:
De twee overgebleven spelers spelen 1 game (Amerikaans systeem), waarbij de
voorgaande score wederom niet meetelt.
Na deze game is de winnaar per klasse bekend. (niet automatisch de overallkampioen, zie artikel 4)
o Indien er een gelijke stand is, zal er een 1 bal roll-off plaatsvinden. (geldt voor beide
stepladders)

4. De Verenigings-Kampioenen:
Zijn de dame en heer die over 10 gespeelde games de hoogste pinfall hebben gegooid,
(Hierbij is het dus mogelijk dat dit een als 2e geëindigde speler is, uit welke klasse dan ook!)
Deze kampioenen mogen op kosten van HBB-Scheveningen deelnemen aan de NBF Dag der
Kampioenen later in het seizoen.
Anders dan bij de klasse-kampioenen zal er bij een gelijke pinfall een beslissende 9e en 10e frame
worden gespeeld.
5. Aanvullende bepalingen:
- Prijzen en titels worden uitgereikt na de stepladder finales en worden alléén toegekend
wanneer de prijswinnaar aanwezig is bij de uitreiking.
- Bovenstaande geldt ook voor eventuele brackets.
- Het is niet toegestaan alleen aan het dubbel event deel te nemen.
- Inschrijving verplicht tot betaling.
- Tijdens het gehele toernooi geldt een one-lane courtesy (slechts 1 baan direct aangrenzend
links/rechts voorrang verlenen).
- Er kan geen voorrang geëist worden tussen de banen 6/7 en 12/13. (gangpaden)
- Omdat de Verenigings Kampioenschappen ook een officieel NBF-erkend event is, gelden hier
alle regels uit het NBF-sportreglement; dus is het nuttigen van alcohol en roken tijdens het
toernooi niet toegestaan.
- Tevens is het tijdens de games en baanwissels niet toegestaan te gaan roken.
- In geval van onduidelijkheden is de beslissing van de wedstrijdleiding of -organisator bepalend
en onherroepelijk.
- Alle scores tellen mee voor het pasgemiddelde en zullen worden doorgegeven aan de NBF.
6. Tenslotte:
Het bestuur van HBB-Scheveningen wenst iedereen ontzettend veel plezier en hoge scores toe!

