32e INTERNATIONAAL TOERNOOI VAN B.C. ALLOO
1. B.C. Alloo richt in: het 33e Internationaal toernooi voor individuele amateurspelers (sters), die erelid zijn van
B.C. Alloo en in regel zijn met hun nationale Federatie. De B.B.S.F. “L” lidkaart geldt als internationale amateurslicentie.
Het toernooi vindt plaats in Bowling Bowl Inn te St. Martens Latem van dinsdag 28/11/2017 tot en met zondag
03/12/2107 onder homologatie nr. 2018/08
2. Het organiserende comité
Bianchi Imerio
Toernooileider
Vanderhaeghen Gino
Secretaris
Vander Wee Bart
Schatbewaarder
Campochiaro Angelo
Sportleider
3. Voor B.B.S.F.-leden zal het gemiddelde op de licentiekaart worden gehanteerd voor het toekennen van de handicap. De
buitenlandse spelers dienen hun lidmaatschap aan één of meerdere federaties te vermelden met hun hoogste
federatiegemiddelde, en worden ingeschreven onder hun eventueel BBSF nummer. Een maximum voor de handicap wordt
toegepast, 45 voor de heren of dames. 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 toe te passen.
4. De bowlingreglementen van de B.B.S.F. en van de F.I.Q - WTBA zijn van toepassing.
5. De deelnemingskost bedraagt 5 €. De jaarlijkse bijdrage ereleden van BC ALLOO bedraagt 60 €.
Meerdere herinschrijvingen zijn toegelaten, aan 50 €. Desperado aan 25 €, direct na de laatse shift op zondag, met max. 2
spelers per baan. Er is geen baanonderhoud voor de desperado.
6. Inschrijvingen
Op het nummer 0477/31 00 15 of via www.bcalloo.be
7. Maximum 3 spelers per baan.
8. De banen worden door de organisatie bepaald.
9. Speelwijze: Er wordt individueel gespeeld over 6 games met 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. Er wordt gespeeld voor
scratch en handicap klassementen. De handicap is 80% van 210. De heren met 195+ en dames met 190+ spelen enkel in
het scratch klassement.
10. Toekenning van de prijzen
Drie klassementen worden opgemaakt: heren scratch, dames scratch en heren en dames mixed handicap.
Het cumuleren der prijzen is niet mogelijk, alleen de beste rangschikking geldt.
Bij een ex-aequo telt het kleinste verschil tussen de hoogste en laagste score.
Bij afwezigheid op de scratch finale blijft het prijzengeld eigendom van de inrichtende club.
Het gewaarborgd prijzenfonds als verblijfs- en verplaatsingsonkosten bedraagt 6595€ (zie verdeling prijzenraster)
11. 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. Jeanskledij is niet toegelaten. Tijdens de spelen is het nuttigen van maaltijden of alcoholische
dranken verboden.
12. Finale. (enkel voor de scratch klassementen dames en heren, het klassement handicap klasseert zich rechtstreeks)
Bij afwezigheid worden de openstaande finale plaatsen niet opgevuld door de eerstvolgende speler uit het klassement.
Bij het ontbreken van spelers zal een booster de lege plaatsen invullen.
Speelwijze: 4 spelers per koppel banen volgens schema, spelen 2 games.
De 2 spelers met het hoogste totaal over de 2 games gaan door naar de volgende step.
Bij gelijkheid van kegels is het de speler met het kleinste interval die doorgaat.
13. De 19 beste heren scratch na de laatste shift op zondag en de 3 early week spelers scratch van shift 1, 2 en 3, en de 2
hoogste scores uit de desperado, de 7 beste dames scratch en hoogste score desperado spelen de finale
Desperado geklasseerde spelers plaatsen zich voor plaats 23 en 24, en dames voor plaats 8.
Early week speler is de speler met de hoogste serie uit shift 1, 2 en 3, die in het algemeen klassement na laatste shift
(zondag) geklasseerd wordt volgens hun totaal aantal kegels.
Spelers geklasseerd van 1 tot 8 na kwalificatie gaan rechtstreeks naar step 2.
Step 1. 14 beste heren volgens klassement na laatste shift van plaats 9 tot 22 en de 2 desperados
Step 2. Spelers geklasseerd van plaats 1 tot 8 na kwalificatierondes en de winnaars van step 1
Step 3. De 8 winnaars heren van step 2 en de 7 beste dames en éérste desperado na kwalificatierondes
Step 4: De 4 winnaars dames en heren van step 3, De pinfall over de twee games bepaald de eindstand plaatsen 1 t/m 4
14.Uitreking prijzen: Top 8 dient aanwezig te zijn op uitreiking. (Scratch)

Nieuwe formule, nog meer prijzen. Nieuwe finale, desperado en early week
Next tournement de Super 6 Les Allies 30/01 – 5/02/2017

