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32° INTERNATIONAAL TOERNOOI GHENT B.C. 

REGLEMENT 

1. Ghent BC richt in: 
32° Internationaal toernooi voor individuele amateurspelers, die erelid zijn van Ghent BC en in 
regel zijn met hun nationale Federatie.  
Het toernooi vindt plaats in Bowling Bowl Inn te St. Martens Latem van dinsdag 14/02/2023 tot en 
met zondag 19/02/2023 onder homologatie nr. 2023/07. 

2. Het organiserend comité : 
Toernooileider : RUYS Nathalie  
Comité: Braeckman Steven, Valckeneire Herbert, Clarysse Marlies, Van Haeren Sybille, Van Houte 
Danny 

3. Gemiddelde van spelers met een officieel gemiddelde (Belgisch of buitenlands) 
Belgische spelers 
Belgische spelers zijn alle personen die gedomicilieerd zijn in België en houder zijn van een 
L-licentie, uitgereikt door de Belgische Bowling Federatie.  
De B.B.S.F. “L” lidkaart geldt als internationale amateurslicentie. 
De  L-licentie uitgereikt door de Belgische Bowlingfederatie voor het seizoen waarin het 32° 
toernooi van Ghent BC plaatsvindt, wordt in aanmerking genomen, zelfs als de speler deelneemt 
aan wedstrijden in het buitenland en ongeacht de aantal games die zich bevinden op zijn licentie. 
Buitenlandse spelers 
Alle spelers die buiten België gedomicilieerd zijn worden als buitenlandse spelers beschouwd, ook 
al hebben zij een door de Belgische Bowling Federatie afgegeven licentie. 
Indien zij in het bezit zijn van meerdere licenties , wordt alleen rekening gehouden met de licentie 
met het hoogste gemiddelde. 
In alle andere gevallen wordt enkel rekening gehouden met de Licentie van het land waarin ze 
spelen. Er wordt geen rekening gehouden met de aantal gespeelde games. 
Voor buitenlandse spelers waarvan het gemiddelde in de loop van het bowlingseizoen varieert : 
* Het gemiddelde dat wordt toegepast/gebruikt voor het toernooi is bepaald door het BBT  
   reglement. 
* Daarom het gemiddelde dat wordt toegepast/gebruikt voor het toernooi zal dat zijn van de   
   periode waarin zij aan hun eerste toernooi (BBT) deelnemen. 
* Verklaringen betreffende het gemiddelde, opgesteld door clubs zijn niet geldig. 

4. Gemiddelde van spelers zonder officieel gemiddelde (AVG) 
Een speler die geen officieel gemiddelde heeft, wordt automatisch in de handicapcategorie voor 
Heren of Dames geplaatst en zijn gemiddelde is bepaald door het BBT reglement en wordt als 
volgt berekend: 

 Indien het is een 1ste deelname aan een toernooi die deel uitmaakt van de BBT : het 
gemiddelde is berekend op de 5 beste games (Scratch) van de 1ste entry en deze wordt 
ook gebruikt voor eventuele re-entries  

 Vanaf het 2e toernooi waaraan hij deelneemt: het gemiddelde is berekend op van de som 
van de 5 beste games (scratch) van de 1ste entry (2de toernooi) en die van zijn eerste 
toernooi 
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5. Bowlingreglementen 
De bowlingreglementen van de B.B.S.F. en van de F.I.Q - WTBA zijn van toepassing. 

6. Deelnemingskosten 
De totale deelnemingskost bedraagt 65 €. In dit bedrag zijn 5€ deelnemingskost en 60€ voor de 
jaarlijkse bijdrage erelid van GHENT BC inbegrepen. 
Meerdere re-entries zijn toegelaten, aan 50 €. 
Deze dienen betaald te worden bij de eerste inschrijving en ze worden in geen enkel geval 
terugbetaald. 
Let wel op, het toernooi Ghent BC maakt deel uit van de BBT en een re-entry wordt niet in 
aanmerking genomen voor de BBT ranking. 
De re-entries tellen alleen voor de ranking voor het toernooi zelf.  

7. Inschrijvingen  
Via www.bowl4u.com      via tel : 0478/26 40 29      via email : nathalie.ruys@gmail.com 

8. Aantal spelers per baan 
Maximum 3 spelers per baan. 

9. Banentoewijzing 

De banen worden door de organisatie bepaald.  
10. Speelwijze 

Er wordt individueel gespeeld over 6 games 3 games per baan, na 3 games wisselen van banen 11-
18 naar banen 19-26 en van binnen naar buiten banen. 
Wisselen van banen na iedere frame. De verschillende categorieën : 

 

11. Klassementen 
Het eindklassement van het toernooi is een direct klassement en er wordt geen finale gespeeld 
Drie klassementen worden opgemaakt: 
- Heren 195 & meer  (wordt gespeeld met bonus) 
- Heren 194 & minder (wordt gespeeld met handicap) 
- Dames (wordt gespeeld met handicap) 
De spelers worden gerangschikt volgens deze criteria : 
1) Totaal der kegels van de 5 beste games met handicap of bonus  
     Voorbeeld : 141 – 189 – 248 – 142 – 222 – 199 = totaal  1000 (=zonder laagste 141) 
2) Het kleinste verschil tussen het beste en het slechtste resultaat (totaal 5 games) dat in  
     aanmerking wordt genomen om de eindrangschikking te bepalen 
3)  Speler met het hoogste officiële gemiddelde. 
Alle gespeelde games tijdens het toernooi (shifts) worden in aanmerking genomen voor de  
berekening van het nationaal gemiddelde en zullen dus aan de BBSF worden overgemaakt. 

12. Allerlei 
Iedere klacht moet binnen de 15 minuten na het uithangen van de shiftresultaten aan het 
organiserend comité worden voorgelegd. Elke betwisting niet in onderhavig reglement voorzien 
zal door het organiserend comité onherroepelijk beslecht worden. 
Spelers dienen zich 30 minuten voor de aanvang van de shift aan te bieden. 
Spelers die zich te laat aanbieden dienen hun game te beginnen met de frame die werd 
aangevangen bij hun verschijnen op de piste, inhalen is niet toegelaten. 
Officiële scorekeepers zijn niet aanwezig. 
Het bowlingcentrum is uitgerust met automatische scorekeeping. 
Tijdens de spelen is het nuttigen van maaltijden of alcoholische dranken verboden. 

1. Heren 195 & + Met bonus 195  –  199 = 9 
   200  –  204 = 6 
   205  –  209 = 3 
   210  &  +  = 0 

2. Heren 194 & - Met handicap (210-AVG) x80% Max 45 

3. Dames Met handicap (210-AVG) x80% Max 45 
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13. Uitreiking van de prijzen 
De prijzen zullen aan de winnaars worden overhandigd, hetzij direct na de laatste shift van zondag 
(na bekendmaking van de resultaten), hetzij zullen ze gestort worden op de bankrekening van de 
winnaars indien zij niet aanwezig zijn. 

14. Privacy  
Door uw inschrijving verklaart U zich akkoord met de GBC-privacyverklaring 
https://bcghent.be/algemeen/privacy-gdpr/ 

15. Prijzenfonds Ghent Bowling Club: 
Zie ook flyer – shifts – prices 

                              GEWAARBORGD PRIJZENFONDS als verplaatsingsvergoeding 
  Deelnemers 

> 199 

Deelnemers 

> 174 - < 200 

Deelnemers 

< 175 

  Heren Dames 
 

+ hdc 

Heren Dames 
 

+ hdc 

Heren Dames 
 

+ hdc AVG
 

195 & > 
+ bonus 

194 & < 
+ hdc 

195 & > 
+ bonus 

194 & < 
+ hdc  

195 & > 
+ bonus 

194 & < 
+ hdc 

1° € 750 € 750 € 450 € 650 € 650 € 350 € 550 € 550 € 300 

2° € 500 € 500 € 250 € 400 € 400 € 220 € 300 € 300 € 200 

3° € 300 € 300 € 170 € 250 € 250 € 150 € 250 € 250 € 150 

4° € 200 € 200 € 140 € 180 € 180 € 120 € 180 € 180 € 120 

5° € 150 € 150 € 100 € 130 € 130 € 80 € 130 € 130 € 80 

6° € 120 € 120 € 100 € 100 € 100 € 80 € 100 € 100 € 80 

7° € 100 € 100 € 75 € 90 € 90 € 65 € 90 € 90 € 65 

8° € 100 € 100 € 75 € 90 € 90 € 65 € 90 € 90 € 65 

9-
14° 

€ 65 € 65   € 65 € 65   € 65 € 65   

15-
18° 

  € 65     € 65     € 65   

TOT. € 2 610 € 2 870 € 1 360 € 2 280 € 2 540 € 1 130 € 2 080 € 2 340 € 1 060 

€ 6 840 € 5 950 € 5 480 
+ per shift 2 flessen: TOPSCORE "195 & >" + "Handicap" 

 
SHIFTS 

 DAG DATUM UUR SPELER/BAAN 
1 Dinsdag 14-02-2023 20:00 2 

2 Woensdag 15-02-2023 20:00 2 

3 Donderdag 16-02-2023 20:00 2 

4 Zaterdag 18-02-2023 14:00 3 

5 Zondag 19-02-2023 11:00 2 

6 Zondag 19-02-2023 14:30 3 

Baanonderhoud voor elke shift 
Prijsuitreiking +  Trekking Tombola (3 bowlingballs) 

                                                   Zondag 19-02-203  +/- 18:30 
 

https://bcghent.be/algemeen/privacy-gdpr/
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16. Partnership 

    

 

  

 

  
     partner of  

      

See: https://belgianbowlingtour.com/reglement/ 

  

  
 

= + Free ranking for:  
  

BELGIAN BOWLING TOUR: Prices € 7.795   

        sponsor VALCKE BOWLING: 24 balls + 3 bags 

Next BBT tournament : 
ANGLO BOWLING - Holsbeek 

van 06/03/2023 tot en met 12/03/2023 

 

https://belgianbowlingtour.com/reglement/

