REGLEMENT 50+ REGIO TRIO LEAGUE ZEELAND 2021/2022

Algemeen
Op de Regio Trio League Zeeland 50+ is het NBF Sportreglement Hoofdstuk 4, Nationale Leagues van
kracht, maar vanwege het specifieke karakter van de RTL 50+ van de NBF Regio Zeeland zijn een
aantal afwijkingen op dit reglement van kracht:
Teams
Er wordt gespeeld in trio teamverband in een handicap- en een scratchklassement volgens dit
reglement en bijgevoegd speel- en wedstrijdschema.
Aanmelding
1. Bij aanmelding moeten er minimaal 3 spelers worden aangemeld.
2. Gedurende het seizoen mogen er steeds tot 48 uur voor een speeldag nieuwe spelers worden
aangemeld tot een maximum van 6 spelers per team.
3. Aanmelding uitsluitend via: mdeleux.mdl@gmail.com
Handicap
1. 70% van 220 met een maximale toe te kennen handicap van 70.
2. De handicap wordt na iedere speeldag opnieuw berekend en gebaseerd op de gespeelde games
van de vorige speeldag(en) met een minimum van 3 games.
3. De eerste keer dat een speler deelneemt wordt als gemiddelde het gemiddelde van de bowlingpas
2020/2021aangehouden, of een geldig recent leaguegemiddelde over minimaal 21 games.
4. Indien een speler geen gemiddelde op de bowlingpas 2020/2021, of ook geen geldig recent
leaguegemiddelde over minimaal 21 games, heeft, wordt de handicap voor de eerste speeldag, op
welke die speler speelt, na de eerste speeldag berekend. Daarbij geldt een minimum van 3 games.
Dat betekent dat die speler op die dag minimaal 3 games moet spelen!
Aantal speeldagen
7
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Event en speelwijze
1. Er zijn 7 teams in de RTLZ 2021-2022.
2. Per speeldag wordt een wedstrijd van 3 games gespeeld tegen een ander team.
3. Indien een team met slechts 2 spelers aanwezig is, mag voor de ontbrekende speler in het
handicapklassement een blindscore worden genoteerd. Deze blindscore is 170. Voor het
scratchklassement geldt geen blindscore!
4. Er wordt gespeeld volgens het 4 punten systeem. Dus voor elke gewonnen game wordt 1 punt
behaald en ook 1 punt voor de totale pinfall over 3 games. Bij een gelijke stand worden de punten
gedeeld.
5. De tegenstander van een niet-aanwezig team speelt tegen het eigen team gemiddelde -30 pins.
Deelnamekosten
€ 33,- per team per speeldag (€ 29,25 baanhuur en € 3,75 prijzengeld)

