Afdelingscompetitie Limburgbokaal seizoen 2019-2020

Deze afdelingscompetitie wordt georganiseerd door de verenigingen van de ANS afdeling Limburg.
Doel van deze competitie is het bevorderen van de sjoelsport in het algemeen en in de afdeling in het
bijzonder. De competitie wordt gehouden over 8 wedstrijden, gespeeld volgens het 2 x 10 bakken Libre
systeem. Het spel- en wedstrijdreglement ANS is van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald.
Het wedstrijdgedeelte van alle 8 wedstrijden is in handen van de wedstrijdleider van afdeling Limburg.
De deelnemende verenigingen zijn:
Datum
14 september 2019
12 oktober 2019
2 november 2019
25 januari 2020
8 februari 2020
14 maart 2020
4 april 2020
9 mei 2020

Vereniging
SV Sittard ’86
SV Sevelo ‘81
SV Geleen
SV De Schuivers ‘80
SV De Underdogs ‘87
Sjoelclub Venray
SV I.S.B.V. Venray e.o.
Finale

Plaats
Sittard Geleen
Venray
Geleen
Brunssum
Valkenburg
Oostrum (gem. Venray)
Venray
Sittard

De finale wordt gehouden in het lokaal van SV Sittard ’86, zalencentrum de Oase, Bachstraat 51 te Sittard.
De volgende regels gelden voor deze afdelingscompetitie:
1.

Iedereen kan aan deze competitie meedoen. Voor alle duidelijkheid, dus zowel ANS leden als niet
leden.

2.

Er wordt niet in klassen gespeeld.

3.

Aan het begin van het seizoen wordt het gemiddelde bepaald aan de hand van de behaalde resultaten
tijdens de Limburgbokaal van het voorgaande seizoen. Hierbij tellen alle 10 bakkenscores.
Voor de competitie Limburgbokaal worden voor nieuwe deelnemers na 20 bakken het gemiddelde
bepaald. Het gemiddelde wordt op 2 decimalen afgerond.

4.

Voor de volgende wedstrijd waaraan wordt deelgenomen is de score van de laatste deelname in het
seizoen het nieuwe gemiddelde.

5.

De uitslag wordt door de wedstrijdleider zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Dit gebeurt aan de
deelnemers, de verenigingen en naar het bondsbureau van de ANS. Het bondsbureau draagt zorg voor
publicatie op de website van de ANS. Na verzending is de eerstvolgende dag de mogelijkheid om te
reageren op de uitslag bij de wedstrijdleider. Na deze dag is de uitslag definitief en zal niet meer
gecorrigeerd.

6.

Prijzen Limburgbokaal:
a. Op de 7 wedstrijden van de verenigingen zullen GEEN prijzen worden uitgereikt. Alleen op
de finaledag worden de eindprijzen uitgereikt.
b. Voor de totaalwinnaar is degene die op lijst van alle deelnemers de meeste punten heeft
behaald, wordt een wisseltrofee ter beschikking gesteld. Deze wisseltrofee mag de winnaar
behouden tot aan de zesde wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij/zij zal de wisseltrofee dan
weer ter beschikking stellen aan de organisatie.
c. De wisseltrofee blijft in het bezit van de afdeling Limburg en kan nimmer voorgoed eigendom
worden van een deelnemer.

7.

De afdeling kent op de toernooien van deelnemende verenigingen alleen punten toe voor de behaalde plaatsen op
die toernooien en wel als volgt:

a. Wanneer het totaal van de 10 bakkenscore gelijk of hoger is dan het bepaalde gemiddelde
worden er 10 bonuspunten toegekend.
b. Voor elke bakscore in de reeks die gelijk of hoger is dan het bepaalde gemiddelde wordt 1
bonuspunt toegekend.
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8. Van elke deelnemer tellen maximaal de 7 beste dagscores (scores met de meeste punten).Speelt
men alle 8 wedstrijden, dan vervalt de slechtste dagscore (de score met de minste punten). Bij gelijk
eindigen van deelnemers, waarvan deelnemer 1 meer wedstrijden gespeeld heeft dan deelnemer 2,
zal deelnemer 1 boven deelnemer 2 worden geplaatst.
9. Op de finalewedstrijd van de competitie Limburgbokaal worden alleen de prijzen voor de totale
competitie uitgereikt.
Tot slot wordt de wisselbeker Limburgbokaal uitgereikt aan degene, die het hoogste totaal aantal
punten in de competitie heeft behaald EN ANS lid is en behorend tot de afdeling Limburg.
10. Bij een gelijk aantal totaal behaalde punten wordt gekeken naar het hoogste aantal punten per
wedstrijd. Zijn deze ook gelijk, dan bepaalt het daaropvolgende hoogste aantal punten de winnaar,
enz.
11. Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden is voor volwassenen bedraagt € 6,00. De jeugd
t/m 15 jaar kan gratis deelnemen.
12. Men dient zich vooraf in te schrijven en wel tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende
wedstrijd.
13. Bij afmelding na de donderdag vóór de wedstrijd, is men toch verplicht inschrijfgeld te betalen! Indien
hier niet aan voldaan wordt, wordt de betreffende deelnemer net zolang uitgesloten van de overige
wedstrijden tot aan deze voorwaarde is voldaan.
14. Aanvang van alle wedstrijden is om 10.30 uur.
15. Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
16. De inschrijving voor alle wedstrijden dient te geschieden bij de wedstrijdleider afdeling Limburg:
Henk Stok
Maria van Bourgondiëstraat 14
6137 HP Sittard
 046 – 452 56 10 (na 19.00 uur)
E-mail: sjoelsport.limburg@home.nl
Inschrijving per email heeft de voorkeur.
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