
Bowling 
Teamtoernooi zonder divisies. Elk team bestaat in totaal uit 4 spelers. Vrouwen krijgen een 5-pins 

handicap per spel. Alle spellen worden gespeeld volgens de Europese stijl. Elk team speelt 3 

wedstrijden per ronde (voor- en tussenronde). De regels van de International Bowling Federation 

(IBF) zijn van toepassing. Het aantal deelnemende teams is beperkt tot 64. 

Wedstrijdsysteem 
Een team bestaat uit 4 spelers; vrouwen krijgen 5 pins een spel van handicap. Als een team een 

speler mist of als een speler het spel moet verlaten vanwege een blessure, worden 125 pinnen per 

wedstrijd op de scorekaart ingevoerd. Een afwezige speler mag worden vervangen; de vervanger 

mag echter niet tot een ander team behoren. Alle spellen worden gespeeld volgens de Europese stijl 

(geen wisseling van rijstrook). Elk team speelt 3 wedstrijden per ronde (voor- en tussenronde). De 

regels van de International Bowling Federation (IBF) zijn van toepassing. 

Wedstrijdregels 
De groepen worden gerangschikt op basis van hun respectievelijke totale aantal gescoorde pinnen in 

de 6 games. De als eerste, tweede en derde geplaatste teams in de poules (48 teams) spelen 

vervolgens op de slotdag (zaterdag) één wedstrijd als eerste (pinsscore) in poule A, poule B of poule 

C. Daarna spelen de 8 beste teams in elke groep spelen in de kwartfinales, dan strijden de 4 beste 

teams in de halve finales, en vervolgens spelen de 2 beste teams in de finale (pins scoren in één spel 

van elk). Teams wordt verzocht zich minimaal 30 minuten voor aanvangstijd bij de toernooidirecteur 

te melden. 

Scoring 
Teams worden gerangschikt binnen hun groepen op basis van hun totale aantal pinnen. In het geval 

van een gelijke stand in het totaal aantal pins tussen twee of meer teams, wordt de gelijke stand 

verbroken door het team met de hoogste game. 

 

Belangrijke informatie 
Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te 

komen. 

Elke persoon neemt op eigen risico deel aan de European Company Sport Games 2022. 

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een passende ongevallenverzekering. 


