
 

 

 



Challenge Cup 2017 - 2018 

- Inschrijving is voorbehouden aan leden en gastspelers van de BVH. 
 

- Er is een inschrijvingsperiode tot 1 december 2017. Vanaf dat moment kunnen de challenges starten 
 

- De 1e indeling vindt plaats o.b.v. het totale huisleaguegemiddelde bij de BVH van het seizoen 2016 – 2017, 

waarbij geldt dat degene die het laagste gemiddelde heeft, bij aanvang, in de hoogste laag start. 
 

- Is een speler wel lid, maar heeft hij/zij niet deelgenomen aan een huisleague het afgelopen seizoen, dan wordt 

het pasgemiddelde van de NBF genomen. Leidt dat ook niet tot een uitkomst, dan wordt de speler in de 

laagste laag ingedeeld, hetgeen afhankelijk is van het aantal spelers. 
 

- De indeling kan gemaakt worden zodra de inschrijvingsperiode voorbij is. 
 

- Dit hoeft niet te betekenen dat een speler daarna niet meer in kan schrijven, maar die speler zal dan altijd in 

de laagste laag ingedeeld worden. Men kan uiterlijk tot 1 januari 2018 instromen. 
 

- Inschrijfkosten Challenge Cup : geen. De BVH zorgt voor prijzen aan het einde van het seizoen. 1
e
 prijs € 100,- , 

2e en 3
e
 prijs (2

e
 laag) van € 50,-, Vanaf 25 inschrijvingen ook een 4

e
 t/m 6

e
 prijs (de 3

e
 laag)  van € 25,- 

 

- De kosten voor de duur van de wedstrijd o.b.v. het geldende trainingstarief van Bison bowling. Op zaterdagen 

geldt geen baanhuur bij Bison, tevens zijn de banen dan geolied. Daarnaast kan een wedstrijd tijdens de 

league-avond verspeeld worden mits men op hetzelfde tijdstip speelt. 
 

- Er is wederom gekozen voor een format incl. handicap 
 

Speelwijze : 
 

• Het is een Challenge Cup, het is hierbij de bedoeling dat spelers die in een lagere laag spelers staan spelers uit 

een hogere laag uitdagen in een wedstrijd 

• Die wedstrijd bestaat uit een zgn 'best of three games format'.  Voor een gewonnen game krijgt een speler 1 

punt, voor een gelijkgespeelde wedstrijd wint de speler het punt die de minste handicap heeft. Indien de 

handicap van beide spelers gelijk is, dan krijgt ieder een half punt. Indien de totale wedstrijd 1,5 tegen 1,5 

eindigt wint degene met de hoogste pinfall over de 3 games. Is er dan nog geen beslissing , dan zal de 

wedstrijd met een roll-off eindigen over 2 frames, net zolang er een winnaar komt. Winnaar is de speler die 

het eerst 2 punten behaalt 

• De basis voor de indeling is het totale gemiddelde van alle BV Haarlem huisleagues (indien iemand meerdere 

huisleagues speelt) van het seizoen 2016-2017 (met minimum van 21 games). Hierbij geldt dat degene die het 

laagste gemiddelde heeft, bij aanvang, in de hoogste laag start.  

• De handicap per game bedraagt 90% van 220 - het actuele gemiddelde. Stel iemand had gemiddeld 173,76 , 

dan bedraagt de handicap (220 – 173,76) * 90% = 41,62 afgerond 42 pins. Er geldt een maximale handicap van 

85 pins. De handicap wordt bepaald van het gemiddelde van de league waar men de meeste games gespeeld 

heeft (op het moment van de challenge) 

• Spelers mogen alleen spelers uitdagen die 1 laag hoger staan 

• De speler die de challenge wint, komt op de hoogste laag te staan, waartussen de spelers zich bevonden 

voordat de challenge begon. Vb. Speler uit laag 4 daagt speler uit laag 3 uit. Speler uit laag 4 wint en gaat 

daardoor naar de 3e laag, de verliezende speler gaat naar de 4e laag. Ze ruilen a.h.w. van plaats. 

• Eenzelfde challenge mag niet 2 keer achtereenvolgens gehouden worden 

• Als een speler uitgedaagd wordt, moet de wedstrijd binnen 2 weken gehouden worden behoudens bijzondere 

omstandigheden (vakanties, ziekte enz), dan toch uiterlijk binnen 4 weken. 

• Een speler kan niet 2 keer gelijktijdig een challenge hebben staan 

• De challenge moet vooraf worden gemeld bij een bestuurs- of commissielid van de BVH 

• In de laatste week, zo mogelijk op een finalespeeldag van de leagues (30 of 31 mei 2018) wordt er eerst een 

wedstrijd verspeeld tussen de nrs 2 en 3 (de 2
e
 laag) van 2 games(incl. hcp), waarna de winnaar hiervan een 

“best of 3” speelt tegen de nummer 1 van de lijst. Blijkt dit onmogelijk te zijn dan dient de wedstrijd zaterdag 

26 mei verspeeld te worden. 

• Als het reglement niet volledig voorziet in de regels, dan beslist het bestuur en commissie van de BVH 


