
 

Toernooireglement 24th Edition G.P. BOWLING TRAGEL SPORT  
 

 

1. 24th Edition G.P. BOWLING TRAGEL SPORT 

 

2. Dit internationaal C-toernooi met handicap is een individuele wedstrijd voor spelers en 

speelsters die erelid zijn van v.z.w. 24th Edition BOWLING TRAGEL SPORT, een 

internationale licentie hebben en in regel zijn met hun respectievelijke federatie.    

B.B.S.F.- lidkaart “L” geldt als internationale amateur licentie. Het toernooi wordt 

ingericht door v.z.w. 24th Edition BOWLING TRAGEL SPORT en vindt plaats in 

bowling “Tragel Sport”, Tragel 12 te 9300 Aalst van 14 oktober t.e.m 20 oktober 2019 

en erkend is onder het nummer 2020/0?.  

 

3. Toernooileider : De Tandt Ludwig,  

Inrichtend comité : De Tandt Luk, De Smet Paul, De Tandt Urs. 

 

4. Voor de B.B.S.F.-leden zal het gemiddelde op de licentiekaart, mits minimum 24 games, 

worden gehanteerd voor het toekennen van hun handicap. De buitenlandse spelers 

(speelsters) met een Belgische licentie moeten de B.B.S.F-licentie in hun bezit bij de 

inschrijving voorleggen. De buitenlandse spelers zonder B.B.S.F.-licentie zullen de 

lidkaart van hun respectievelijke nationale federatie voorleggen. De handicap zal berekend 

worden op 80% naar 210 met een maximum van 45. Verklaringen betreffende het 

gemiddelde, opgesteld door clubs zijn niet geldig. Een speler die geen gemiddelde of 

minder dan 24 games heeft, krijgt een handicap die zal berekend worden op 3 uitgelote 

games dat hij tijdens het toernooi geworpen heeft. 

 

5. De bowlingspelreglementen van de B.B.S.F. en als dusdanig deze van de F.I.Q. – WTBA 

zijn van toepassing. Alleen amateurspelers (speelsters) zijn toegelaten. 

 

6. Deelnemingsonkosten : € 5 + € 60 lidgeld erelid  

RE-ENTRY is toegelaten : prijs € 55, en dient onmiddellijk bij de eerste inschrijving te 

worden betaald. 

7. De inschrijvingen dienen ingediend te worden bij de toernooileider : 

De Tandt Ludwig, tel +32 474 42 43 57  (tot 22 uur)  of ludwig@btsaalst.be  of  via 

www.vzwbtsaalst.be. 
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8. Wanneer een speler zijn afwezigheid niet méér dan 2 uur voor de aanvang van de shift 

waarvoor hij ingeschreven is, aankondigt, is hij alsnog zijn inschrijvingsgeld verschuldigd. 

 

9. Er zijn maximum 3 spelers per baan toegelaten. 

 

10. De banen worden toegekend volgens het binnenkomen der inschrijvingen en per 

computer. De organisatoren kennen zich het recht toe om regionale spelers (speelsters) 

prioritair op een weekdag te laten spelen. 

 

11. Er wordt gespeeld met een individueel klassement over 6 games, gevolgd door een finale 

van 3 games voor de top 8 per categorie. De kegels uit de voorronde worden 

meegenomen. 

 

Categorieën: 

Cat.A 200 en + Cat.B 199 – 180  Cat.C 179 en - 
 
Wisselen van banen na iedere frame. Na twee games dient men 2 paar banen naar rechts 

op te schuiven.  

 

12. Bij ex-aequo telt het kleinste verschil tussen de hoogste en laagste game. Het gewaarborgd 

prijzenfonds als verblijf- en verplaatsingsonkosten bedraagt € 8.100 + de shiftprijzen : 

een fles Cava voor de topscore per categorie. De prijsuitreiking volgt na de finales. 

 

13. De resultaten worden berekend met de automatische computerscore. 

De prijzen (verplaatsingsonkosten) moeten ter plaatse worden afgehaald of worden 

overgeschreven op een bankrekening na kennisgeving van rekeningnummer en dit binnen 

de 14 dagen na de prijsuitreiking. Zo niet vervallen de prijzen en worden zij eigendom 

van de v.z.w. Spelers moeten zich ten laatste 30 min voor de aanvang van de shift 

aanmelden. Spelers die te laat komen mogen enkel invallen tot het 4 frame van het eerste 

game. Iedere klacht moet binnen de 15 min. na de shift bij de organisatoren ingediend 

worden. Elk geschil dat niet voorzien is door dit reglement, zal zonder beroep door het 

inrichtend comité worden beslecht. 



 

 

14. Verplaatsingsonkostenfonds 
 

Alle categorieën 

 

1.   €720,00 

2.   €360,00 

3.   €250,00 

4.   €150,00 

5.   €120,00 

6.   €110,00 

7.   €105,00 

8.   €100,00 

     9.    €70,00 

   10.      €65,00 

   11.      €65,00 

   12.      €65,00 

   13.      €65,00 

   14.      €65,00 

   15.      €65,00 

   16.      €65,00 

   17.      €65,00 

   18.      €65,00 

   19.      €65,00 

   20.      €65,00 

 
 

€ 8.100 + shift prijzen 

 
 

15. Shiften 

 

Dag Uur Shiftnr. 

Maandag 14.10.2019 20 uur Shift 1 * 

Dinsdag 15.10.2019 20 uur Shift 2 * 

Woensdag 16.10.2019 16 uur Shift 3 *  

20 uur Shift 4 * 

Donderdag 
 

17.10.2019 
 

20 uur 
 

Shift 5 * 

Zaterdag 19.10.2019 11 uur Shift 6 * 

15.30 uur Shift 7 * 

Zondag 20.10.2019 9.30 uur Shift 8 * 

14 uur Shift 9 * 

18 uur FINALES * 

* baanonderhoud 

 
 

Volgend tornooi BC ALLOO 
 

 26.11 - 01.12.2019 

  

                 

                    

 


