Middenbokaal 2016-2017
Afdelingscompetitie Middenbokaal seizoen 2016-2017
Deze afdelingscompetitie wordt georganiseerd door ANS afdeling Midden in samenwerking met de deelnemende verenigingen uit de afdeling. Doel van deze competitie is het
bevorderen van een grotere opkomst op de toernooien van de verenigingen. Iedereen
kan hieraan deelnemen, dus ook niet ANS-leden en sjoelers van buiten de afdeling. De
competitie wordt over 7 wedstrijden (inclusief de finale) gespeeld volgens het 2 x 10
bakken systeem. Vijf wedstrijden worden georganiseerd door een vereniging en twee
wedstrijden worden georganiseerd door het afdelingsbestuur. Het seizoen wordt
afgesloten met een finale. Het wedstrijdgedeelte van alle wedstrijden is in handen van de
wedstrijdleider van afdeling Midden.
De volgende regels gelden voor deze afdelingscompetitie.
1. Iedereen kan aan deze competitie meedoen.
2. Er wordt in 5 gemengde klassen gespeeld (dames, heren en jeugd).
3. De klassenindeling is als volgt:
Klasse 1 135,01 en hoger
Klasse 2 125,01 t/m 135,00
Klasse 3 115,01 t/m 125,00
Klasse 4 105,01 t/m 115,00
Klasse 5 0,00 t/m 105,00
4. Spelers met een ANS-gemiddelde worden ingedeeld volgens dat gemiddelde. Spelers
zonder ANS-gemiddelde worden voor de daguitslag na 10 bakken ingedeeld. Voor de
competitie Middenbokaal worden X-spelers na 40 bakken ingedeeld. Een gemiddelde
wat tijdens het voorgaande seizoen in de Middenbokaal is opgebouwd, blijft staan voor
het volgende seizoen, ook al heeft betreffende speler geen ANS-gemiddelde
opgebouwd.
Voorbeeld: Een speler heeft in het seizoen 2015-2016 de Middenbokaal gespeeld en
hier een gemiddelde van 112 behaald. Echter, deze persoon heeft niet meegedaan aan
de selectiewedstrijden en derhalve geen ANS-gemiddelde opgebouwd. Wanneer deze
speler in het seizoen 2016-2017 meespeelt in de Middenbokaal, gebeurt dit vanaf de
eerste wedstrijd met een gemiddelde van 112 en de speler wordt direct ingedeeld in
klasse 4.
5. Op de toernooien van de verenigingen worden er door de verenigingen 3 prijzen per
klasse uitgereikt. De vereniging heeft vrije keuze in de soort prijzen, het is niet
noodzakelijk dat dit per se bekers of medailles zijn.

6. Verenigingen die een toernooi in deze cyclus willen organiseren, moeten met de
volgende bepaling rekening houden:
De wedstrijdzaal dient zo ingericht te zijn dat er minimaal 30 bakken opgesteld kunnen
worden (mag over meerdere zalen verdeeld worden) en dat alle deelnemende spelers in
1 ronde kunnen sjoelen.
7. Alle wedstrijden worden in principe in het Trefpunt te Voorthuizen gehouden.
De wedstrijdleider van afdeling Midden legt de zaal vast.
Indien de wedstrijd georganiseerd wordt buiten het “Trefpunt”. De organiserende
vereniging legt zelf de zaal vast en regelt zelf de sjoelbakken. De kosten voor het
vervoer van de sjoelbakken zijn voor rekening van de organiserende vereniging.
8. De rekenkamer wordt verzorgd door de wedstrijdleider van afdeling Midden.
9. De afdeling kent op de toernooien van deelnemende verenigingen alleen punten toe
voor de behaalde plaatsen op die toernooien en wel als volgt:
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats

25 punten
22 punten
19 punten
16 punten

5e plaats
6e plaats
7e plaats
8e plaats
9e plaats en
verder

13 punten
10 punten
7 punten
4 punten
1 punt

10. Wanneer de deelname onverhoopt dusdanig laag gaat worden dat de uitgaven hoger
zullen worden dan de inkomsten bestaat de mogelijkheid dat de Middenbokaalwedstrijden
komen te vervallen.
11. Het inschrijfgeld bedraagt per wedstrijd € 6,50 en dient op de wedstrijddag voldaan te
worden.

