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Wedstrijdreglement jeugd 2020-2021

In dit reglement gebruikte afkortingen:
 WS = Wedstrijdsecretariaat
 JB = Jeugd bestuur
 BvHL = Bowling vereniging Haarlemmerliede

1. Toepassing
De jeugd huisleague van de B.V. Haarlemmerliede wordt gespeeld conform het huidige Sportreglement
van de Nederlandse Bowling Federatie, met de navolgende wijzigingen, aanpassingen, uitzonderingen en
aanvullingen (zie de site van de NBF).

2. Jeugdleden
a. Een kind mag trainen/lid worden als hij/zij op 1 september van dat jaar 6 jaar of ouder is.
b. Een kind/jeugdlid mag jeugdleague spelen als hij/zij op 1 september van dat jaar 8 jaar of ouder is.
c. Een jeugdlid van de BvHL mag met de volwassenen league meespelen als hij/zij op 1 september van

dat jaar 15 jaar of ouder is. Dit is altijd naast de jeugd evenementen; jeugd gaat te allen tijden voor.
d. Als een jeugdlid op 1 sept van dat jaar 18 of ouder is groeit hij/zij door naar seniorlid.

3. Shirts
Als bestuur vinden wij het wenselijk dat alle teams in alle wedstrijden en trainingen van onze vereniging in
gelijke shirts per team spelen.
Aan het eind van het seizoen worden de shirts weer heel en schoon ingeleverd.

4. Spelers
Elke speler is tijdens de league en trainingen verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op:
-het juiste gedrag.
-geen mobiele telefoons op de banen.
-ouders in het restaurantgedeelte, en niet op/achter de banen.
-het dragen van een teamshirt.
-het toezien op de juiste optelling van de handicap van het eigen team en die van de tegenstander op de
wedstrijdformulieren.

-het volledig invullen van de wedstrijdresultaten op het wedstrijdformulier.
-het inleveren van het volledig ingevulde wedstrijdformulier bij het JB.
-op de baan blijven totdat iedereen uitgespeeld is, evt. trainen totdat iedereen klaar is.

5. Spelers gedrag
Er worden geen voeten op de zitjes binnen de spelersruimte geplaatst.
Ballen mogen niet op de zitjes neergelegd worden.
Drankjes en eten mogen alleen achter de banen of op het blad tussen de zitjes van 2 banen staan.
Schoppen of slaan tegen het bowling interieur is niet toegestaan

Overtreding van bovenstaande gedragingen worden als onsportief en ongewenst gezien en de
betreffende speler kan bestraft worden door het JB, WS of Bestuur.
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6. Handicap berekening
De handicap is bepaald op 80% van 210, dit houdt dus in: 210 min het gemiddelde maal 0,8 = handicap.
Afronding naar beneden.
Voorbeeld: een speler heeft een gemiddelde van 159. De handicap is dan: 210 – 159 = 51 X 0,8 = 40.8 =
40
Er is geen maximum aan deze handicap verbonden.

7. Blindscore
Hiervoor gebruik je het op het wedstrijdformulier/monitor scorecomputer aangegeven gemiddelde min 15
pins van die afwezige speler.

8a. Boosterteam
Indien een league een oneven aantal teams heeft, is er een zgn. boosterteam. De tegenstander speelt
dan tegen het eigen gemiddelde min 10 pins (per speler). Het boosterteam heeft dezelfde puntentelling
als een volwaardig team.

8b. Boosterspeler
In hoge uitzondering kan het jeugd bestuur beslissen een boosterspeler toe te staan in een team. Het
gemiddelde van de boosterspeler wordt bepaald op basis van de startgemiddelden (begin van het
seizoen) van de overige spelers. Dit gemiddelde veranderd niet gedurende het seizoen.

9a. Verenigingskampioenschappen jeugd (VKJ)
Het VKJ wordt alleen gespeeld door de jeugdleden die de jeugdleague spelen (minimaal 12 games) bij
BvHL.

9b. Aantal games:

 Pupil -- Voorronde: 4 games Finale: 2 games
 Aspirant -- Voorronde: 5 games Finale: 3 games
 Junioren – Voorronde: 5 games Finale: 3 games

Pupil: leden, die op 1 september de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
Aspirant: leden, die op 1 september wel de leeftijd van dertien jaar maar nog niet de leeftijd van zestien

jaar hebben bereikt.
Junior: leden, die op 1 september wel de leeftijd van zestien jaar maar nog niet de leeftijd van achttien

jaar hebben bereikt.

De overall kampioen jongen en meisje mogen naar De Dag der Kampioenen.

9c. Verenigingskampioenschappen volwassenen (VK)
Jeugdleden van de BvHL mogen zelf kiezen of zij de VK willen spelen; mits zij 6 games hebben gespeeld
in de volwassenen league. Wordt deze keuze gemaakt mag er (datzelfde jaar) NIET meer meegedaan
worden met de VKJ (zie ook art. 2c).

10a. Tijdig aanwezig zijn
De spelers dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Zij dienen zelf en
op tijd de spelersruimte te betreden, schoenen aan te trekken, in te gooien en op tijd te starten.
Voor de training dienen de spelers 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zelf te beginnen met de
warming up.

10b. Afmelden
Alleen bij het JB en nooit via, via / iemand anders (dit i.v.m. reserveren/afzeggen banen)

10c. Te laat aanwezig
Indien een team bij aanvang van de wedstrijd (nog) niet compleet aanwezig is, kan de nog niet
aanwezige speler in de zgn. skip functie (overslaan in het score programma) gezet worden. Is de
bewuste speler voor aanvang van het derde frame (van de directe tegenstander) aanwezig, dan mag
hij/zij de eerste frames inhalen. Ingooien is in dit geval niet toegestaan. Indien deze speler niet voor
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aanvang van het derde frame aanwezig is, wordt alsnog een blindscore ingevoerd (zie art. 7 m.b.t.
blindscore) voor de gehele game. De bewuste speler mag wel spelen in de navolgende games.

11. Extreem weer
Bij extreme weersgesteldheden wordt door het JB besloten of de huisleague wordt afgelast. Bij
afgelasting worden de bowling en de spelers hiervan direct op de hoogte gesteld.

12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het JB. Deze beslissing is bindend.

Voor vragen kunt u terecht bij iemand van het jeugd bestuur of via info@bvhaarlemmerliede.nl


