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UITLEG SPELEN MET OPTIE
Artikel 02.06.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

01.

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt
om in onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient men
de wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen. Het is niet
mogelijk een wedstrijd af te zeggen, doet men dit toch geldt dit is niet opkomen dagen.

02.

Maximaal drie maal gedurende het seizoen mag een team uitkomende in de 1e, 2e of 3e league,
dat met drie spelers aanwezig is, de drie aanwezige spelers ieders één frame extra laten spelers (in
volgorde van de aanwezige spelers). Op het wedstrijdformulier vult men bij de opstelling dan bij speler 4
geen naam in maar het woord "OPTIE". (Dit mag niet bij bekerwedstrijden !!)
Indien een vereniging meer dan het toegestane aantal keren gebruik maakt van de"optie" wordt deze
beschouwd als ongerechtigde speler en is artikel 01.04.04 van toepassing.

Wat betekent dit voor de speelvolgorde?

De opzet is dat iedere speler één frame tegen aan andere speler speelt. Immers 4 spelers ieders
3 frames is 12 frames en 3 spelers ieders 4 frames is ook 12 frames (dus 24 punten in totaal).
Thuisteam met optie:
- in de 1e ronde speelt speler 1
- in de 2e ronde speelt speler 2
- in de 3e ronde speelt speler 3
Iedereen heeft één frame tegen

(tegen dus nr 4 uit)
(tegen dus nr 1 uit)
(tegen dus nr 2 uit)
één andere tegenstander gespeeld

Uitteam met optie:
- in de 1e ronde speelt speler 3
- in de 2e ronde speelt speler 2
- in de 3e ronde speelt speler 1
Iedereen heeft één frame tegen

(tegen dus nr 4 thuis)
(tegen dus nr 3 thuis)
(tegen dus nr 2 thuis)
één andere tegenstander gespeeld

