Het Sportreglement

Hoofdstuk 1:

Geldigheid

Art. 1.1

Het Sportreglement geldt voor alle hoofd en dubbelleden van Bowlingvereniging Leiderdorp.

Art. 1.2

Het Sportreglement geldt voor alle wedstrijden en evenementen die door en/of met goedvinden
van Bowlingvereniging Leiderdorp worden georganiseerd, voor zover niet bij aankondiging
nadrukkelijk anders is bepaald.

Art. 1.3

Het Sportreglement geldt voor alle leagues van Bowlingvereniging Leiderdorp voor zover niet
anders in het Huisleague Reglement is bepaald.

Art. 1.4

Elk Huisleague Reglement vormt een aanvulling op dit reglement, onverminderd het bepaalde
in het vorige artikel.

Hoofdstuk 2:

Voorwaarden tot deelname

Art. 2.1

Aan de huisleagues en de verenigingskampioenschappen kunnen alleen hoofd- en dubbelleden
deelnemen die hun contributie hebben voldaan.

Art. 2.2

Dubbelleden zijn die leden die ook ingeschreven staan (hoofdlid zijn) bij een andere bij de NBF
aangesloten bowlingvereniging.

Art. 2.3

Elke speler die zich middels een inschrijfformulier opgeeft voor deelname aan een wedstrijd,
verplicht zich de financiële gevolgen te dragen, verbonden aan die wedstrijd en op de hoogte te
zijn met de speeltijden en spelvoorwaarden.

Art. 2.4

Indien een speler voor het einde van de huisleague deelname daaraan opzegt of beëindigt, is
hij verplicht, zolang er geen vervanging is, de leaguegelden tot het einde van het seizoen te
voldoen.

Art. 2.5

Indien een speler deelname aan een wedstrijd opzegt of tussentijds beëindigt, kan hij het
inschrijfgeld niet terugvorderen.

Hoofdstuk 3:

Gedrag en spelwijze

Art. 3.1

Een ieder dient zich tijdens zijn verblijf in een bowlingcentrum en in het bijzonder op de banen
behoorlijk en sportief te gedragen.

Art. 3.2

Vernielzuchtig en onsportief gedrag kan en zal indien nodig streng gestraft worden.

Art. 3.3

Onder een speler wordt verstaan een persoon, die in staat is de bal op de gebruikelijke wijze op
de baan te brengen. Personen die hiertoe niet in staat zijn worden niet als speler erkend.

Art. 3.4

Het is niet toegestaan spelers te hinderen, noch hen met opzet uit hun concentratie te brengen.
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Art. 3.5

Het is niet-spelers slechts toegestaan zich op te houden in de spelersruimte met goedvinden
van de wedstrijd- of leagueleiding.

Art. 3.6

Een team/speler, dat/die na het derde frame van de tegenpartij in een wedstrijd niet spelgereed
is, of zijn spel niet begint, wordt voor die game uitgesloten.

Art. 3.7

Er wordt gespeeld met ingeschakelde foutlijn. Bij defect van deze, is de teamcaptain van de
tegenpartij de verantwoordelijke persoon om op overschrijdingen van de foutlijn te letten.

Art. 3.8

Indien een speler de foutlijn overschrijdt, wordt onherroepelijk een nul gescoord (F = fout).

Art. 3.9

De minimale speelsterkte van een team in de league is steeds de officiële sterkte minus een
speler. Een team dat met minder dan de minimale speelsterkte op de baan verschijnt wordt als
niet opgekomen beschouwd.

Art. 3.10

Men is verplicht op alle door de Bowlingvereniging Leiderdorp georganiseerde wedstrijden in
een bowlingshirt te spelen. In de huisleague is men verplicht als team in hetzelfde bowlingshirt
te spelen. Slechts in bijzondere omstandigheden kan het bestuur van de Bowlingvereniging
Leiderdorp een tijdelijke ontheffing verlenen op een vooraf ingediend verzoek of kan de
leaguesecretaris ter plekke dispensatie verlenen.

Hoofdstuk 4:
Art. 4.1

Protesten en klachten
Twee soorten van protesten en klachten worden onderscheiden.
a.

Protesten en klachten naar aanleiding van gebeurtenissen die het directe scoreverloop
betreffen, voornamelijk in het opzicht dat normaal verder spelen wordt belemmerd;

b.

Protesten en klachten van minder dringende aard, m.a.w. in alle overige gevallen.

Art. 4.2

Bij het zich voordoen van gevallen onder art. 4.1 sub a, dient men zich onmiddellijk na het einde
van de wedstrijd mondeling te wenden tot de leaguesecretaris om de klachtsituatie uiteen te
zetten. Voor de verenigingsleagues geldt dat het scoreformulier niet ondertekend moet worden
ingeleverd.

Art. 4.3

De leaguesecretaris vult in overleg met de indiener het protestformulier in en zorgt ervoor dit
formulier aan de wedstrijdsecretaris te doen toekomen.

Art. 4.4

Bij het niet naleven van art. 4.2 kan een protest of klacht niet in behandeling worden genomen.

Art. 4.5

De onder art. 4.1 sub b. bedoelde protesten of klachten kunnen alleen schriftelijk worden
ingediend bij de leaguesecretaris en wel onmiddellijk na afloop van de wedstrijd. Voor de
verenigingsleagues geldt dat het wedstrijdformulier niet ondertekend moet worden ingeleverd.

Art. 4.6

Bij een schriftelijk protest dient men de betrokkene(n) direct op de hoogte te stellen. De aldus
gewaarschuwde betrokkene(n) kan/kunnen dan verweer opstellen en dit tevens schriftelijk bij de
leaguesecretaris inleveren.

Art. 4.7

Alle betrokkenen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het besluit van de
wedstrijdsecretaris, voor wat betreft hun klacht of protest in art. 4.5.

Art. 4.8

Tegen besluiten van de wedstrijdsecretaris staat beroep open bij het bestuur van
Bowlingvereniging Leiderdorp. Dit beroep dient schriftelijk, met alle gegevens daarin vermeld te
geschieden en wel binnen twee weken na uitspraak van de wedstrijdsecretaris.
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Art. 4.9

Bij protest dient tegelijkertijd € 20,00 te worden afgegeven aan de leaguesecretaris of te worden
overgemaakt op de rekening van Bowlingvereniging Leiderdorp. Pas na ontvangst van eerder
genoemd bedrag zal het protest in behandeling worden genomen.
Wordt het protest toegewezen dan zal de € 20,00 aan betrokkene(n) worden terugbetaald.

Hoofdstuk 5:

Slotbepalingen

Art. 5.1

Overtredingen van dit reglement kunnen bestraft worden met o.a. berispingen, schorsingen,
uitsluiting van deelname aan de evenementen, ontneming van winstpunten, vermindering van
pinfall en/of boetes. In zeer zware gevallen kan tot royement worden overgegaan.

Art. 5.2

In die gevallen, waarin het Sportreglement niet voorziet, beslist het bestuur van
Bowlingvereniging Leiderdorp, zo mogelijk met toepassing van het Huisleague en/of Algemeen
Reglement.

December 2009
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