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A. Algemene bepalingen
Artikel 1.01
Onder de jeugdleague wordt die bowlingcompetitie verstaan, die door de vereniging wordt georganiseerd ten
behoeve van de jeugdleden. Op de jeugdleague zijn alle bepalingen van dit reglement van toepassing. Hiervan
kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dit krachtens het bepaalde in dit jeugdleague-reglement is
toegestaan.

Artikel 1.02
1.

2.
3.
4.

Speelseizoen en tijden

De jeugdleague wordt iedere zaterdagochtend gespeeld in de periode van 1 september tot 31 mei.
Niet gespeeld wordt op nationale feest- of herdenkingsdagen of als het bestuur om moverende redenen
een speeldag overslaat.
Het aantal speeldagen bedraagt 33 speeldagen. Dit is exclusief de eerste speeldag (ivm teamvorming) en
de laatste speeldag (ivm de prijsuitreiking).
De jeugdleague wordt gespeeld in Bowlingcentrum Palm Party House te Zwijndrecht.
De league start om 10.30 uur tot 12.30 uur en staat onder leiding van de jeugdcommissie, daarna is er
training onder leiding van een trainer tot 13.00 uur.

B. Deelname en aanmelding
Artikel 2.01
1.
2.
3.
4.

Artikel 2.02
1.
2.

3.

3.
4.
5.

Teams

Een team bestaat, voor zover dat mogelijk is, uit 3 spelers.
Tijdens het speelseizoen is er geen wisseling van spelers in het team mogelijk. Uitzondering hierop is,
wanneer een speler tijdens het lopende seizoen stopt, dan mag er een nieuw lid bij het team, of als de
jeugdcommissie dit door omstandigheden nodig vind.
Op de eerste speeldag dienen de namen van de spelers in een team, alsmede de teamnaam te worden
opgegeven.

Artikel 2.03
1.
2.

Spelers

Deelname aan de jeugdleague is mogelijk vanaf 8 jaar voor alle leden van de BowlingVereniging
Zwijndrecht. Met 18 jaar dient een jeugdlid over te stappen naar de seniorenleagues.
Voor aanmelding dient gebruik te worden gemaakt van het aanmeldingsformulier van de vereniging.
Een nieuw jeugdlid mag twee zaterdagen achter elkaar gratis meespelen voordat hij/zij besluit om lid te
worden.
Een nieuw jeugdlid ontvangt een welkomstbrief en de gedragsregels bij aanvang van het lidmaatschap.

Gedragsregels

In het spelersgebied mogen alleen de spelers, de jeugdcommissie en de trainers aanwezig zijn.
Jeugdleden mogen nooit de banen op om storingen te verhelpen en / of omgevallen pins op te zetten. Deze
problemen moeten altijd gemeld worden aan de jeugdcommissie.
Tijdens de huisleague blijft de speler zoveel mogelijk bij zijn eigen team en zorgt ervoor dat hij andere
teams niet stoort.
In het spelersgebied mag door niemand alcohol gedronken worden.
Tijdens de huisleague is het niet toegestaan om:
- Hoofdbedekking te dragen
- Je mobiel of andere media-apparatuur te gebruiken
- Oordopjes van geluidsapparatuur of telefoon te gebruiken

Artikel 2.04

Opzeggen lidmaatschap

Voor jeugdleden, die tijdens het speelseizoen willen stoppen met deelname aan de huisleague, geldt een
schriftelijke opzegtermijn van één maand.

C. Wedstrijdverloop
Artikel 3.01
1.

Artikel 3.02
1.

2

Speelsysteem

De league wordt gespeeld op handicapbasis, volgens het handicapsysteem 90% van 210.

Wedstrijdformulier

De scores van de gespeelde games worden per wedstrijd genoteerd op het wedstrijdformulier.

2.

Het wedstrijdformulier dient duidelijk te worden ingevuld en na afloop van de wedstrijd aan de
jeugdcommissie te worden overhandigd.

Artikel 3.03
1.
2.

Artikel 3.04
1.
2.

2.

Blindscore

Als een speler afwezig is, wordt een blindscore van 160 ingevuld. Hier mag geen handicap bij opgeteld
worden.
In geval van een trio-league mogen er maximaal twee blindscores per game worden genoteerd.

Artikel 3.05
1.

Uitvallen spelers

Als een speler duidelijk niet meer in staat is om verder te spelen wordt voor de nog niet gespeelde frames
per frame 9 pins opgeteld bij de reeds behaalde score. Dit na beoordeling van de jeugdcommissie.
Deze speler mag gedurende de verdere league en de training niet meer meespelen.

Te laat beginnen

Een speler of team, die/dat voor aanvang van het 4e frame in de spelersruimte aanwezig is en speelklaar
staat, mag de game nog meespelen. Hiervoor is het aantal gespeelde frames van de tegenstander bepalend.
De nog niet gespeelde frames moeten direct worden ingehaald.

D. Wedstrijden en wedstrijdpunten
Artikel 4.01
1.

2.
3.
4.

Artikel 4.02
1.
2.

2.

Wedstrijdpunten

Per gewonnen game worden 2 punten toegekend en wordt per gewonnen wedstrijd (dus over 3/4 games)
ook 2 punten toegekend. In totaal kunnen dus 8/10 punten behaald worden. Een game is gewonnen als de
score van die game, inclusief handicap, hoger is dan de score van die game van de tegenstander. Hetzelfde
geldt voor een gewonnen wedstrijd.
Bij gelijk eindigen worden de punten per game of per wedstrijd gedeeld.

Artikel 4.04
1.
2.
3.

Aantal games

Per speeldag worden er 3/4 games gespeeld.
Er wordt van een jeugdlid verwacht dat hij zij 3/4 games achter elkaar kan spelen.

Artikel 4.03
1.

Het spelen van wedstrijden

Bij aanvang van het seizoen wordt een baanschema gemaakt om elk team een gelijk aantal wedstrijden
tegen elk ander team te laten spelen.
De jeugdcommissie mag het baanschema per speeldag wijzigen en teamleden van verschillende teams
samenvoegen.
Eén speler per baan is niet toegestaan.
In geval van een oneven aantal teams speelt het team zonder tegenstander tegen zijn eigen
teamgemiddelde.

Vooruit spelen

Het vooruit spelen van 3/4 games mag alleen na toestemming van de jeugdcommissie.
Een speler mag dit alleen doen of met zijn / haar gehele team.
Hiervoor dient de normale leagueprijs betaald te worden.

E. Kampioenschap en prijzen
Artikel 5.01
1.
2.

Artikel 5.02
1.
2.
3.
4.
5.

3

Teamkampioen

Kampioen van de jeugdleague is dat team, dat aan het eind van de league de meeste wedstrijdpunten heeft
behaald.
Bij gelijk eindigen van een of meerdere teams geldt dat het team met de hoogste pinfall, inclusief
handicap, kampioen is.
De eerste drie teams in de eindstand ontvangen een beker en drie aandenkens per team.

Individuele kampioenen

Het individuele klassement wordt verdeeld in categorieën
Er wordt voor jongens en meisjes geen apart klassement bij gehouden.
De eerste drie spelers (sters) per klasse ontvangen aan het einde van het seizoen een aandenken.
De individuele rangschikking gebeurt op basis van scratch pinfall.
Om voor plaatsing in de rangschikking in aanmerking te komen dient de speler (ster) minimaal 50% van
het maximum aantal games gespeeld te hebben.

Artikel 5.03
1.
2.
3.

F.

Hoge scores

Baanrecords dienen op het wedstrijdformulier te worden vermeld en worden eveneens aan de
jeugdcommissie gemeld.
De jeugdcommissie zorgt dat de baanrecords op de borden worden vermeld.
Topgames dienen aan de jeugdcommissie te worden gemeld, zodat deze de topgame kan invullen voor de
betreffende speler en deze ook kan omroepen tijdens de league.

Protesten / problemen
Artikel 6.01
1.
2.
3.

4.

Protesten

Protesten of problemen dienen bij de jeugdcommissie gemeld te worden.
Dit moet zo spoedig mogelijk na de aanleiding gedaan worden.
Over het gemelde protest/probleem neemt de jeugdcommissie aan de hand van het jeugdreglement,
eventueel in overleg met het verenigingsbestuur, een beslissing, welke direct wordt verteld aan de
betrokken personen.
Deze beslissing is, mits niet in strijd met genoemd reglement, bindend.

G. Financiën en slotbepalingen
Artikel 7.01
1.
2.
3.

Artikel 7.02
1.
2.

2.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit jeugdreglement niet voorziet beslist de jeugdcommissie, eventueel na
raadplegen huisreglement senioren en/of het bestuur van de vereniging.
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Verenigingsbijdrage

Elk jeugdlid heeft 1x per seizoen recht op een bijdrage van de vereniging als hij/zij een nieuwe
bowlingbal koopt.
Hiervoor dient wel een originele aankoopnota getoond te worden.

Artikel 7.04
1.

Bowlingshirt

Ieder jeugdlid dient bij de vereniging een bowlingshirt aan te schaffen.
Dit shirt dient iedere zaterdagochtend tijdens de league en de training gedragen te worden.

Artikel 7.03
1.

Financiën

Voor elke speeldag is een door het verenigingsbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd, bestaande uit
baan huur en prijzengeld.
Dit bedrag dient ook betaald te worden als een speler zelf niet aanwezig kan zijn.
Dit bedrag dient afgedragen te worden aan de jeugdcommissie.

