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1°
24/09 - 30/09/2018
BAS
BClub Les Bassins
Bergen
2°
15/10 - 21/10/2018
BTS
BCenter Tragel Sport
Aalst
3°
27/11 - 02/12/2018
ALO
BClub Alloo
St. Martens Latem
4°
28/01 - 03/02/2019
ALI
BClub Les Alliés
Moeskroen
5°
19/02 - 24/02/2019
GBC
BClub Ghent - Golden River
St. Martens Latem
6°
18/03 - 24/03/2019
DCG
BClub Deecee's - Gebo
Aalst
Info: Alle toernooien hebben hun eigen reglement (= voorrondes/kwalificatiespelen voor Super 6).

Reglement per toernooi : Zie website van desbetreffende clubs of de link via www.super6.be

2018-2019 FREE FINALS 05/05/2019 € 7.440
REGLEMENT SUPER 6
1. INSCHRIJVING
Spelers in het bezit van meerdere L-licenties: worden opgenomen met nummer BBSF-licentie.
2. AVG TOEPASSING (officieel gemiddelde)
Spelers in het bezit van meerdere L-licenties = toepassing van gemiddelde van de licentie met
het hoogste gemiddelde met min.24 games per einde vorig seizoen (en begrepen in excels**)
a) GEGEVENSBRON = ** excellijsten van de volgende federaties:
www.bowling.be - Nederlands-gemiddelden
BE = BBSF
** Versie: augustus 2018
FR = FFBSQ
www.ffbsq.org/bowling/listing
** Versie: augustus 2018
Voor de andere nationaliteiten = gegevens op licentiekaart
b) Spelers zonder gemiddelde of minder dan 24 games:
g Voor alle toernooien:
Gemiddelde berekend op 3 games volgens het reglement van ieder toernooi
g Voor het klassement van de Super6: deze spelers staan "in wacht" (= OH/On Hold)
* Deelname aan de eerste 3 toernooien = 18 games
g Berekening van hun gemiddelde en handicap op de 3 eerst gespeelde toernooien
(zijnde 18 games) en bepaalt alzo de categorie (A, B of C) waarin ze resulteren
g Het is dit gemiddelde en categorie welke worden toegepast in de volgende gespeelde
toernooien (in het Super6-klassement/niet tijdens toernooi)
* Spelers die geen 18 games hebben na het derde toernooi (BC Alloo):
g zij blijven "in wacht = OH" voor alle toernooien (geen Super6-klassement)
3. CATEGORIEEN & HANDICAP
AVG
CAT
BASIS
HDC
200 en meer
A
210 - AVG x
80%
180 - 199
B
210 - AVG x
80%
179 en minder
C
210 - AVG x
80%
beperkt tot 45
0 of met <24 games ON HOLD g zie 2b) Super6 "in wacht"
4. RANKING POINTS (= CLAS.PNT + ENT.PNT)
Na ieder toernooi (=voorrondes/kwalificatiespelen Super 6) wordt een nieuw klassement opgemaakt
voor de Super 6, dit op basis van het SCRATCH-SCORES tijdens toernooien, rekening houdend
met de verschillende Super6-categorieën (A, B of C) en toevoeging van de handicap = PINS
a) CLASSIFICATION POINTS (CLAS.PNT)
Basis = PINS (scratch toernooi + handicap Super 6)
Per categorie: toekenning klassementpunten aan de top 50
Waarvan de 1° plaats = 50 punten, 2° = 49 punten, 3° = 48 punten enz. …… en 50° = 1 punt
Aandacht: zie artikel 7 b)
Deze berekeningen zijn terug te vinden op www.super6.be (links onderaan) voor iedere club
met onderverdeling per categorie
* voor de eerste 2 toernooien een voorlopig klassement A+B+C (zonder "in wacht")
* na het derde toernooi een definitief klassement vanaf eerste toernooi met hierin begrepen de
spelers van "in wacht" indien deze 18 games hebben !
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b) ENTRY POINTS (ENT.PNT)
Per deelname aan toernooien: toekenning deelnamepunten per toernooi
Waarvan de 1° toernooideelname = 50, 2° = 55, 3° = 60, 4° = 70, 5° = 80, 6° = 95
a+b) De toekenning ENTRY PNT samen met CLAS.PNT zijn terug te vinden op:
www.super6.be, rubriek RANKING POINTS per categorie
* voor de eerste 2 toernooien een voorlopig klassement (zonder spelers "in wacht")
* na het derde toernooi een definitief klassement vanaf eerste toernooi hierin begrepen de
spelers van "in wacht" indien deze 18 games hebben !
5. KLACHTEN/BETWISTINGEN
a) Klassementen verschijnen binnen de 5 dagen na afloop desbetreffend toernooi op www.super6.be
b) Klachten hieromtrent dienen binnen de 14 dagen na verschijning op website te worden
medegedeeld aan: mail: gino.vanderhaeghen@telenet.be
of tel. +32485508423
Op www.super6.be, onder RANKING POINTS/Contact complaits is een mail-link voorzien
c) De bowlingspelreglementen van VBSF/BBSF/ETBF/FIQ+WTBA zijn van toepassing
d) Iedere betwisting/klacht niet opgenomen in dit reglement zal zonder beroep opgelost worden door
het Super6-comité
6. BIJWERKINGEN/WIJZIGINGEN KLASSEMENTEN
Alle bijwerkingen en eventuele wijzigingen worden bijgehouden op:
www.super6.be, onder rubriek UPDATE/CHANGES
7. EINDKLASSEMENT
a) Op basis van RANKING POINTS (klassement- + deelnamepunten)
b) Na afloop van het 6° toernooi, voor de spelers welke deelnamen aan alle 6 toernooien:
* de klassementpunten van de 5 beste toernooien worden behouden
* de deelnamenpunten van de 6 toernooien blijven behouden
c) Ex-aequo:
1° voorrang meeste deelnames aan toernooien
2° kleinste verschil tussen klassementpunten van alle toernooien
3° hoogste AVG (gemiddelde)
d) Er is geen vereiste van aantal deelnames om in aanmerking te komen, behoudens voor de spelers
"in wacht/on hold" g zie art. 2 b)
e) Per categorie: spelen de TOP 16 bij uitnodiging (en bevestiging aanwezigheid) de halve finale
over 6 games scratch plus eventuele Super6-handicap
f) Bij afwezigheid van gerangschikte speler, wordt eerstvolgende geklasseerde ingeschakeld
8. FINALES
* Datum:
Zondag 05/05/2019
bowlingcenter: Tragel Sport / Aalst
* Afwezigheid:
* afwezige spelers op de halve finales/finales en op de prijsuitreiking kunnen
geen aanspraak maken op een prijs
* Halve finales:
* kegels uit de voorrondes worden niet meegenomen
* alle categorieën door iedereen tegelijk
* 3 games in de voormiddag + lunch- & oliepauze + 3 games in de namiddag
* Finale:
* De eerste 4 geplaatsten per categorie na de halve finale spelen 2 games, op
hetzelfde koppel banen
* De pinfall over de 2 games (SCR+HDC) bepaalt de eindstand plaatsen 1 t/m 4
* Ex-aequo: kleinste interval over de 2 games, dan het hoogste gemiddelde
9. PRIJZENFONDS
€ 7 440
per categorie:
1°
€ 600
2°
€ 350
3°
€ 300
4°
€ 250
5°
€ 200
6°
€ 100
7°
€ 100
8°
€ 100
9°
€ 60
10°
€ 60
11°
€ 60
12°
€ 60
13°
€ 60
14°
€ 60
15°
€ 60
16°
€ 60
TOTAAL per CATEGORIE:
€ 2 480
10. PRIVACYVERKLARING
Door deelname aan de Super6-finale geeft U toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens
zoals opgenomen in de Privacyverklaring op www.super6.be, rubriek: Privacy Statement

