
 
 

Wedstrijdreglement Finale 5-mans 

 

Classificeren:  

 

Alle 5-mans teams, die spelen op de donderdag. 

Hiervoor wordt een extra speeldag toegevoegd op een donderdag. 

 

Spel: 

Er wordt gespeeld op 12 banen, Amerikaans systeem, inclusief handicap. 6 Banen voor de A Poule 

en 6 banen voor de B poule. Na elke wedstrijd wordt er gespeeld op een andere baan tegen een 

ander team volgens een baanplanning. 

De 12 teams worden verdeeld in twee poules nl. A poule 1 t/m 6 en B poule 7 t/m 12. 

2 games voorronde voor alle teams. 1 game halve finale en 1 game finale. 

Handicap wordt (zoals gebruikelijk bij de huisleagues) bepaald door het BLS-systeem. 

 

Voorronden: 

 

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

Ook hier geld de 50% speler regel (wedstrijdreglement huisleague art 12). 

In stand die hieruit komt vallen de laagste 2 teams met de minste pinfall af. De andere 4 teams gaan 

door naar de halve finale. Dit geld voor alle twee poules. 

 

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 alle twee de poules. De beide poules spelen gelijk de halve finale. (4 banen 

reserveren). De winnaar zijn geplaatst voor de finale. Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de 

scratch score. De score uit de voorronde wordt niet meegenomen. 

 

Finale: 

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

De winnaar uit de halve finale spelen 1 game. 

De beide poules 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. 

Dus we krijg winnaar in de A poule (klasse) en een winnaar in de B poule (klasse). 

 

De nummers 1 krijgen een beker. 

 

 


