Aanvullende bepalingen Bekercompetitie seizoen 2019-2020

In de vorig seizoen gehouden enquête gaf een ruime meerderheid aan het plan, de bekercompetitie
te gebruiken om te onderzoeken of aanpassingen verbeteringen kunnen worden, te steunen.
Ook in het seizoen 2019-2020 zal een wedstrijd in de bekercompetitie bestaan uit 3 kaderpartijen en
1 bandstootpartij.
Na afloop van de competitie zal worden onderzocht hoe e.e.a. door de spelers werd ervaren en of er
steun is voor continuering.
Elk team mag per wedstrijd besluiten wie van de spelers de bandstootpartij voor zijn rekening
neemt.
Alle spelers mogen de bandstootpartij spelen.
Niet alle kaderspelers hebben een officieel bandstootmoyenne.
Om de regels voor alle spelers gelijk te houden, is het aantal te maken caramboles in de
bandstootpartij voor alle spelers afgeleid van het kadermoyenne.
Als het kadermoyenne wordt gewijzigd, wijzigt ook het aantal te maken caramboles in de
bandstootpartij.
De speler die in een wedstrijd de bandstootpartij voor zijn rekening neemt, wordt op het
wedstrijdformulier altijd als 1e speler vermeld, ongeacht de speelsterkte.
Als in een wedstrijd een dubbelpartij moet worden gespeeld, maar de laagste speler speelt de
bandstootpartij, dan wordt de dubbelpartij gespeeld door de, in de opstelling, op een na laagste
speler.

Bij een kadermoyenne
van
kader 38/2 6-8
kader 38/2 8-10
kader 38/2 10-12
kader 38/2 12-14
kader 38/2 14-16
kader 38/2 16-18
kader 38/2 18-21
38/2 21-24 of
Kader 57/2 12-15
38/2 24-27 of
Kader 57/2 15-18
Kader 57/2 18-21
Kader 57/2 21-25
Kader 57/2 25-30
Kader 57/2 30-35 neo 17- 40
Kader 57/2 35-40 neo 17-40
Kader 57/1 15-18 neo 17-40
Kader 57/1 18-21 neo 17-40
Kader 57/1 21-25
Kader 57/1 25-30
Kader 57/1 30-hoger

speelt men
bandstoten
80
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
130
150
150
150
150
175
175
175

moyenne
bandstoten
3 -3.5

3.5 -4
4 -4.5
4.5- 5
5 - 5.5
5.5 - 6

6 - 6.5

6.5 +

