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1. Algemeen: 
 

- De aanvangstijden zijn: Ingooien vanaf 19.00 uur en aanvang wedstrijd om 19.15 uur. 

- De kosten voor een reguliere speelavond bedragen € 33 per team. 
 

 

2. Speelwijze: 
 

- 4 games trio handicap (90% van 220) met een maximum handicap van 63. 

- Baan wisselen na iedere gespeelde game (verboden te roken tussen de games). 

- Voor de individueel te behalen punten spelen gelijk geklasseerde spelers tegen elkaar. 

- Voor het eindtoernooi moet je 50% van het totaal aantal games hebben gespeeld. 
 

 

3. Wedstrijdpunten: 
  

Totaal zijn er 26 punten te behalen per speelavond:  
 

- Voor iedere game individueel inclusief handicap:   1 punt (12) 

- Voor de serie individueel over 4 games inclusief handicap:  1 punt (3) 

- Voor iedere team game inclusief handicap:    2 punten (8) 

- Voor de team serie over 4 games inclusief handicap:   3 punten (3) 
 

 

4. Teams: 
 

- Het schuren van een bal is niet toegestaan tijdens een game. Het schuren mag niet in de spelersruimte 

plaatsvinden (dus alleen boven) i.v.m. afkomend materiaal. Poederzakjes dienen op een handdoek(je) te liggen 

en niet opgepakt te worden anders dan boven dat handdoek(je) en voorzichtig te worden teruggelegd. Als 

geconstateerd wordt dat het gebruik van poeders het meubilair of de vloer vervuilt dan is het gebruik van 

poeders alleen nog toegestaan achter de spelersruimte. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

- Een team bestaat uit 3 spelers met maximaal 3 reserves. Per team mogen er, behoudens blessures, per seizoen 

maximaal 7 verschillende spelers actief zijn. 

- De score van een speler die invalt bij een team telt alleen mee voor zijn eigen gemiddelde. 

- Aanmelden van nieuwe spelers (Minimaal 1 week van tevoren). 

- Aanmelden van nieuwe spelers tijdens de competitie is, behoudens blessures, toegestaan t/m de 27e speeldag. 

- Voor alle teams geldt dat wanneer een team incompleet is, er een vaste blindscore van 190 incl. handicap wordt 

gehanteerd. 

- De directe tegenstander van deze blindscore (bepaald door de positie van de afwezige speler met de meeste 

games) moet voor het behalen van de individuele punten winnen van de blindscore (game 190,  serie 760). 

- De blindscore kan de punten halen wanneer de tegenstander de score van 190 per game of 760 per serie niet 

haalt. 

- Wanneer een team bij aanvang van de league niet compleet is moet er toch gestart worden. In overleg met de 

tegenstander kan de speler die te laat is t/m de 4e frame de frames inhalen. 
 

 

5. De normale bowlingregels zijn in de D.V.T.L. onverminderd van kracht. 
 

 

6. In alle andere gevallen, niet geregeld in dit reglement, beslist de 

wedstrijdleiding. 

 


