
 
 

 

Wedstrijdreglement Super Baker Teams Finale 

 

Classificeren: 

De totaalkampioenen van de Trio teams (3 A- en 3 B Klasse) (6 teams). 

De totaalkampioenen en de nrs2 van de Vijfmans teams (A- en B-klasse) (4 teams)  

 

Spel: 

Er wordt gespeeld op 10 banen, europees systeem, inclusief handicap. Na elke wedstrijd wordt er 

gespeeld op een andere baan tegen een ander team (Round Robin) volgens een baanplanning. 

Handicap wordt berekend over het team gemiddelde dat uit de toplijsten worden gehaald. 

(HCP 80% van 210 = Bijv. team gemidd. 200 HCP = 8). 

 

Aantal Spelers: 

Je mag met 3, 4 of 5 spelers deelnemen aan deze finale. 

Met minder de 3 spelers mag je niet mee doen aan dit evenement. 

 

Er worden dus 9 wedstrijden gespeeld, waarbij ieder team tegen elkaar speelt (RoundRobin). 

Het is de bedoeling dat elke speler van een team 1 frame gooit en dan is de volgende speler aan de 

beurt. 

bv. bij een trio speelt speler 1 de 1e/4e/7e/10e frame enz. 

Bij een 4-mans speelt speler 1 de 1e/5e/9e frame enz. 

Bij een 5-mans speelt speler 1 de 1e/6e frame enz. 

Het is gebruikelijk dat de "anchor man" ook de eventuele 11e en 12e frame speelt. 

  

Per gewonnen wedstrijd (pinfall + HCP) krijgt het team 2 punten, bij gelijkspel krijg je 1 punt en 

verlies je dan krijg je 0 punten. 

 

Voorronde:   

Na 9 wedstrijden (voorronde) heeft ieder team tegen elkaar gespeeld en zijn de nummers 1, 2, 3 en 

4 bekend op basis van punten. 

Bij gelijk aantal punten is de pinfall plus handicap bepalend. Indien die ook gelijk is dan is het 

Scratch pinfall dat bepaalt.  

 

Finale: 

Halve finale: Wedstrijd A nummer 1 tegen nummer 4. Wedstrijd B nummer 2 tegen nummer 3. 

Finale: winnaar van wedstrijd A tegen winnaar van wedstrijd B. 

Nummer 3 en 4 wordt bepaald door de hoogte van de game in de halve finale. 

 

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een beker. 

 


