
 
 

Wedstrijdreglement Supercup Individueel 

 

Classificeren:  

De individuele finale wordt gespeeld met de eerste 8 dames uit de top 20 en 16 heren vanuit de top 

30 lijst (vanaf nr. 1 naar beneden). Indien een geselecteerde speler niet kan spelen wordt de 

volgende uit de toptotaallijst gevraagd om te spelen. De finale wordt gespeeld op 1 avond. 

Het kan zijn dat tijdens het seizoen al afmeldingen kunnen zijn i.v.m. vakanties etc. (dit geldt voor 

alle finales). 

Spel: 

Er wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem, zonder handicap. Er is een voorronde (5 games), 

een halve finale (1 game) en een finale (1 game). 

 

Voorronden: 

In de voorronde worden 5 games gegooid met 2 spelers op een baan (12 banen reserveren) 

Daar komen nummers 1, 2, 3 en 4 uit zowel bij de heren als de dames. Deze heren en dames zijn 

geplaatst voor de halve finale. 

 

Halve finale: 

In de halve finale spelen de nummers 1 en 4 tegen elkaar en de nummers 2 en 3, 1 game tegen 

elkaar. Dit geld zowel bij de heren als dames. De heren en dames spelen gelijk de halve finale. (4 

banen reserveren). De winnaars zijn geplaatst voor de finale. Bij een gelijke stand vindt er een One-

Ball-roff-Off plaats 

 

Finale: 

De score uit de voorronde en halve finale wordt niet meegenomen naar de finales. 

De winnaars uit de halve finale spelen 1 game. 

De heren en dames spelen hun finale gelijk tijdig (2 banen reserveren) 

Om de 3e en 4e plaats wordt niet gespeeld dit wordt bepaald door de hoogte van de game in de 

halve finale. 

Bij een gelijke stand (ex aequo) vindt er een One-Ball-Roll-Off plaats. 

 

Een 'One-Ball Roll-Off' houdt in dat elke speler 1 bal gooit (volle set pins) en de speler met het 

hoogste aantal pins wint.  

Er is geen 2e worp voor een spare (het is per slot van rekening een One-Ball- Roll-Off). 

Is de score nog steeds gelijk, dan wisselen de spelers van baan, net zolang tot er een winnaar is. 

 

De nummers 1 krijgen een beker. 

 

 


