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02/03-2015                                         SQUADS
Lun 23 Man                                                    S1 : 19H30
Mar 24 Din                                                     S2 : 19H30
Mer 25 Woe                          S3 : 16H30                                 S4 : 20H00
Jeu 26 Don                                                    S5 : 19H30                  
Sam 28 Zat                           S6 : 11H00                                 S7 : 15H00          
Dim 1 Zon                   S8 : 10H30                 S9 : 14H30              S10 : 18H00

SCRATCH
1 )   500 €
2 )   350 €
3 )   250 €
4 )   200 €
5 )   150 €
6 )   150 €
7 )   125 €
8 )   125 €
9 )   100 €
10 ) 100 €
11 ) 100 €
12 ) 100 €

De banen worden voor aanvang van iedere squad geolied.
Lane maintenance before each squad.

De hoogste serie scratch van elke squad wint een fles “Cava”.
Highest scratch serie from each squad wins a bottle of “Cava”.

* Le prix “Special Liège” s’adresse aux 5 meilleurs
 scores Scratch pour les joueurs de la Province de
 Liège non classés dans les prix Scratch ou Handicap.

Award ceremony directly after the last squad

< 200 inschrijvingen
 registrations > 200 inschrijvingen

registrations
HANDICAP
1 )   500 €
2 )   350 €
3 )   250 €
4 )   200 €
5 )   150 €
6 )   150 €
7 )   125 €
8 )   125 €
9 )   100 €
10 ) 100 €
11 ) 100 €
12 ) 100 €
13 ) 100 €
14 ) 100 €
15 ) 100 €
16 ) 100 €

BONUS
DAMES

1 )   125 €
2 )   100 €
3 )     75 €
 
 
 
1 )     60 €
2 )     60 €
3 )     60 €
4 )     60 €
5 )     60 €

SPECIAL
LIEGE*

SCRATCH
1 )   500 €
2 )   350 €
3 )   250 €
4 )   200 €
5 )   150 €
6 )   150 €
7 )   125 €
8 )   125 €
9 )   100 €
10 ) 100 €
11 ) 100 €
12 ) 100 €
13 ) 100 €
14 ) 100 €
15 ) 100 €
16 ) 100 €

HANDICAP
1 )   500 €
2 )   350 €
3 )   250 €
4 )   200 €
5 )   150 €
6 )   150 €
7 )   125 €
8 )   125 €
9 )   100 €
10 ) 100 €
11 ) 100 €
12 ) 100 €
13 ) 100 €
14 ) 100 €
15 ) 100 €
16 ) 100 €
17 )   90 €
18 )   90 €
19 )   90 €
20 )   90 €
21 )   90 €
22 )   90 €
23 )   90 €
24 )   90 €

BONUS
DAMES

1 )   125 €
2 )   100 €
3 )     75 €
 
 
 
1 )     60 €
2 )     60 €
3 )     60 €
4 )     60 €
5 )     60 €

SPECIAL
LIEGE*

Total prices : 5500 € Total prices : 6620 € 6620€*
* si 200 ou +

Super6 organisation
Member of

PRICE MONEY

6620 € *
* prijzentable
* price table

Next Super6 tournament
35e MEMORIAL VAN HOUDT & VAN RENTERGHEM

Bowling Tragel Sport Aalst



                                                                                          Reglement (NL)
 

1.     Dit tornooi wordt georganiseerd door «Team Bowl'S. B.C.» in samenwerking met Bowlingcenter «Carré d'As».
Het is een internationaal tornooi voor alle individuele spelers die erelid zijn van «Team Bowl'S. B.C.» en in regel
zijn met hun nationale federatie.  Het vindt plaats in bowlingcenter «Carré d'As», Rue Paradis 54 – 4000 Liège,
van 23 februari tot en met 1 maart 2015.

  

2.     Dit tornooi is door de B.B.S.F. gehomologeerd onder nummer 2015/11.
  

3.     De Belgische spelers die lid zijn van de B.B.S.F. dienen in het bezit te zijn van een internationale "L-licentie"
om te kunnen deelnemen. Voor de Belgische B.B.S.F.-leden zal het gemiddelde op de licentiekaart worden
gehanteerd voor het bepalen van de klassementscategorie en de eventuele handicap.
Buitenlandse spelers die niet bij de B.B.S.F. aangesloten zijn, dienen de licentiekaart van hun respectievelijke
federatie voor te leggen. Buitenlandse spelers die zowel bij hun nationale federatie als bij de B.B.S.F. aangesloten
zijn, dienen beide licentiekaarten voor te leggen.  Het hoogste gemiddelde zal van toepassing zijn voor het tornooi.
Deze gegevens zullen voorafgaand worden geverifieerd. 
Wanneer geen gemiddelde kan worden voorgelegd, worden er voorafgaand aan de competitie 3 games uitgeloot 
om het gemiddelde te bepalen. Verklaringen over het gemiddelde door clubs, zijn niet geldig. 
Professionele spelers zijn niet toegelaten.

  

4.     Alle reglementen van de F.I.Q-WTBA en de B.B.S.F. zijn van toepassing.
  

5.     Het dragen van een bowlingshirt of polo is verplicht.  Het dragen van hoofddeksels is tijdens het hele tornooi
verboden. Het is verboden in de spelersruimte te eten en te dranken. Alcoholische dranken zijn verboden tijdens
de hele blok van games.

  

6.     Het inschrijvingsgeld bedraagt 60€: 5€ voor de deelname en 55€ voor het erelidmaatschap van «T.B.S. B.C.».
De re-entries is geprijsd op 50€ per re-entry.

  

7.     Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald bij een forfait of opgave, en bij ongerechtvaardigde afwezigheid
zal het worden opgeëist.

  

8.     De spelers dienen 30 minuten voor aanvang van de squad aanwezig te zijn.
  

9.     Er worden 6 games gespeeld met rechtstreeks klassement.  Er wordt volgens het Amerikaans systeem gespeel
waarbij om de 2 games max. 4 banen naar rechts wordt opgeschoven voor de even baannummers en max. 4 banen
naar links voor de oneven baannummers. In elke squad worden maximum 3 spelers per baan ingedeeld.

  

10.     De toekenning van de banen gebeurt bij lottrekking op het moment van inschrijving.
  

11.     Bij gelijke score wordt de speler met het kleinste scoreverschil tussen het laagste en het hoogste game
hoogstgeklasseerd. Het volgende criterium, indien nodig, is het hoogste game.

  

12.     Het klassement wordt in 2 categorieën opgedeeld :
 
 
 
 
 
 
             * Berekeningvan de Handicap : 80% van (195 - officiële gemiddelde) Max 40 kegels / spel

De mannen die hebben een gemiddel minder dan 195 spelen in het Handicap klassement. 
De mannen met een gemiddel vanaf 195 spelen in het Scratch klassement.
Alle dames spelen in het Handicap klassement.

  

13.     Klachten moeten ten laatste 15 minuten na het uithangen van de squad-resultaten aan de organisator van
het tornooi worden overgemaakt.

  

14.     Prijswinnaars die niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking, kunnen hun prijs tot 2 weken na het tornooi
opvragen.  Nadien blijft de prijs eigendom van de organiserende club. Enkel de prijzen van het "Bonus Dames"
kunnen gecumuleerd worden met een prijs in de handicap-categorie.

  

15.     Tot 199 inschrijvingen : 36 prijzen in de vorm van verplaatsings en verblijfsonkosten voor een
totaal van 5 500€. Vanaf 200 inschrijvingen : 48 pijzen in de vorm van verplaatsings en verblijfsonkosten voor 
een totaal van 6 620€.

                                                                                             Reglement (EN)
 

1.     This tournament is organized by the “Team Bowl'S. B.C.”, in collaboration with Bowling «Carré d'As». 
This individual international tournament is open to any player being an honorary member of “Team Bowl'S. B.C.”
in good standing with his federation. It will take place in the center of Bowling “Carré d'As” Rue Paradis 54
4000 Liège (Belgium), from 23 February to 1 March 2015.

   

2.     This tournament is approved by the F.S.B.B under number 2015/11.
   

3.     Belgian players affiliated to the F.S.B.B. must have an International License "L" to participate.
For Belgian players affiliated to the FSBB the average shown on the license card will be the basis for determining
its category and its possible handicap.
Foreign players must present the license card of their respective federations.
Foreign players affiliated with a member club of the FSBB must submit their two licenses. Thus, the highest
average will be taken as a reference (these data are checked before). In the absence of official average 3 games are
drawn before the competition and are used for the attribution of handicap. Averages provided by the clubs are in
no way valid. Professional players are not allowed.

   

4.     All the rules of the FIQ-WTBA and those of FSBB apply.
   

5.     It is compulsory to wear a shirt or polo bowling. Head coverings are prohibited during the competition.
It is forbidden to eat and drink in the playground and it is forbidden to consume alcoholic beverages during the
game blocks.

   

6.     The registration fee is 60 €. Or 5 € participation fee and € 55 for the assessment of "honor member" to 
“T.B.S. B.C.”. 
Prices for re-entry is 50€ per re-entry.

   

7.     The participation fee will not be refunded and / or will be required in case of cancellation, abandonment
or in case of unauthorized absence by cause.

   

8.     Participants are required to be present 30 minutes before the start of their squad.
   

9.     Qualifications are played in 6 games with direct ranking.
We play according to the U.S. system with shift every 2 games, maximum 4 lanes to the right for even-numbered
lanes and maximum 4 lanes to the left to the odd-numbered lanes.
Each squad, maximum 3 players/lane.

   

10.     The lane attribution is by lottery at the time of registration.
   

11.     In case of equal scores, the player who has the lowest difference between the lowest and highest game
is a priority, then, the highest game.

   

12.     Rankings in 2 categories:
 
 
 
 
 
 
              * Calculation of Handicap : 80% van (195 - official average) Max 40 pins / game

Men with an average lower than 195 play only in the classification Handicap. 
Men with an average of 195 or more play only in the Scratch ranking.
All the ladies play in the classification Handicap.

   

13.     All claims must be submitted to the steering Committee within 15 minutes after the publication of results.
After this period, no complaint will be accepted.

   

14.     All ranked player not present at the awards ceremony, shall claim his prize within 2 weeks following the event.
Otherwise, it will remain property of the organizing club.
Only the price of the "Bonus Ladies" can be combined with the classification Scratch or Handicap gains.

   

15.     If 200 registrations or more, the total 48 prizes guaranteed allowances and travel expenses amounted to 
€ 6,620, otherwise the total 36 prizes guaranteed allowances and travel expenses amounted to € 5,500.

 
 
 
 

DAMES

SCRATCH                                  HANDICAP*
195 gemiddelde of +

/

Minder dan 195 gemiddelde

Handicap o vanaf 195 gemiddelde

HEREN

LADIES

SCRATCH                                  HANDICAP*
Average 195 or +

/

Average - of 195

Average of 195 or + = handicap 0

MEN


