1. 28e Internationaal Toernooi BC GHENT-GOLDEN RIVER (GBC-GDR) - Categorie: C
2. Deelnemers: dit toernooi is een wedstrijd ingericht voor individuele spelers en speelsters, in het bezit
van een geldige BBSF-licentie L of een buitenlandse licentie, en die erelid zijn van GBC-GDR.
Locatie: “BOWL-INN” Bowling , Kortrijksesteenweg 209, 9830 Sint-Martens-Latem.
Datum: 20 februari 2018 tot en met 25 februari 2018 - Homologatienummer BBSF: 2018/05
3. Toernooileider : Ruys Nathalie en organiserend comité: Valckeneire Herbert, Raes Riek, Van Haeren
Sybille, Van de Velde Filip, Van Houte Danny, Braeckman Steven.
4. Voor de BBSF-leden zal het gemiddelde op de licentiekaart worden gehanteerd voor het toekennen
van de bonus, handicap of indeling in categorieën. Buitenlandse spelers/speelsters die ook in het bezit
zijn van een Belgische licenties, dienen bij inschrijving beide licenties voor te laten. Het hoogste
gemiddelde zal gehanteerd worden.
Verklaringen betreffende het gemiddelde, opgesteld door clubs, zijn niet geldig. Wanneer geen
gemiddelde kan worden voorgelegd, zullen er 3 games getrokken worden om het gemiddelde te
bepalen. Dit gemiddelde zal gebruikt worden om de handicap of bonus of de categorie toe te passen.
De handicap wordt berekend op 80 % van het verschil met 210. Maximum handicap 45 voor dames en
heren.
5. Alle reglementen van de BBSF en bijgevolg van de FIQ en WTBA zijn van toepassing.
6. Inschrijvingsrecht: 65,00 euro (5,00 euro deelnemingskosten en 60.00 euro erelidmaatschap) te
betalen op datum van deelname.
7. Inschrijvingen telefonisch of per e-mail of online:
 Ruys Nathalie, GSM: 0478/ 26 40 29, e-mail: nathalie.ruys@gmail.com
 http://bcghent.be/inschrijving-internationaal-toernooi-gbc-gdr/
8. Aantal deelnemers: maximum 3 spelers per baan
9. Baanindeling: de baanindeling gebeurt op voorhand door het organiserend comité, dit volgens de
volgorde van inschrijving.
10. Speelwijze: er wordt gespeeld met rechtstreeks klassement over 6 games. Na drie games wordt
verwisseld van banen 11-18 naar banen 19-26 en van binnenbanen naar buitenbanen. Wisselen van
banen na elke frame.
11. Ex-aequo: voorrang wordt verleend aan het kleinste verschil tussen de hoogste en de laagste games,
en dit in alle klassementen en toekenning van topscores.
12. Klassement: het is onmogelijk tegelijkertijd een prijs te behalen in scratch en in handicap. De speler
zal geklasseerd worden in het klassement waarin hij het best geklasseerd is, met voorrang aan het
scratch-klassement.
A-spelers heren vanaf 195 gemiddelde worden geweerd uit het handicap-klassement.
13. Reglement:
 Alleen amateurspelers – speelsters zijn toegelaten.
 Meerdere re-entry’s zijn toegelaten 55 € en verplicht betaalbaar bij de eerste inschrijving.
 In boosterteams mogen geen spelers deelnemen die op later tijdstip nog deelnemen aan het
toernooi. Er is één booster toegelaten per shift om een paar banen te vervolledigen. Deze spelers
moeten ook de BBSF-reglementen naleven.
 Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken tijdens een blok van 6 games. Eten is toegelaten
buiten de spelersruimte.
 De deelnemers worden verzocht minstens 30 minuten voor aanvang van de voorziene shift in het
bowlingcentrum aanwezig te zijn. Spelers welke zich te laat aanbieden, kunnen nog deelnemen zolang
het 1e game niet is beëindigd. Zij zullen aanvangen met het frame welke is begonnen op het ogenblik
van hun verschijning op de baan. Inhalen is niet toegestaan.
 Elke speler geschorst door de BBSF kan niet deelnemen aan het toernooi.
 In geval van slow-bowling is art 135 van de BBSF-sportreglementen van toepassing.
14. Klachten:
 Iedere klacht moet binnen de 15 minuten na de shift bij de organisatie worden ingediend
 Elk geschil dat niet voorzien is door dit reglement, zal zonder beroep door het inrichtend comité
worden beslecht.
15. Score-keeping:: officiële score-keepers zijn niet aanwezig. Het bowlingcentrum is uitgerust met
automatische score-keeping.
16. Referee: zal aanwezig zijn tijdens de ganse duur van het toernooi.
17. Prijzenfonds vanaf 200 deelnemers: gewaarborgd 7.140,00 euro als verplaatsingsvergoeding (zie
prijzenindeling).

