Bowlsgedrag op de mat.
Bowls is een van die sporten, waarbij sportiviteit nog bovenaan staat. Dat is een
houding die angstvallig bewaakt moet worden en met een paar eenvoudige regels,
die hieronder staan weergegeven, kun je meewerken om de sportiviteit en hoffelijkheid
te behouden, die het spel Bowls al zoveel jaar heeft gekarakteriseerd.
Voor de wedstrijd:
1. Controleer dat je weet welke kleding je behoort te dragen en draag die ook.
Denk aan het dragen van blauwe of rode band om de arm.
2. Weet op welke tijd de wedstrijd begint en zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent
om je schoenen te wisselen en op tijd op de green( mat) te zijn om op de juiste
tijd te kunnen beginnen.
3. Bij een teamwedstrijd, zorg op tijd te zijn om je gasten welkom te heten.
Tijdens de wedstrijd:
1. Ga de green op en verlaat deze op de plaats die daarvoor is aangewezen.
2. Laat je bowls niet op de green ( mat) vallen.
3. Wens je tegenstander aan het begin een goede wedstrijd.
4. Als je een wedstrijd hebt verloren, vergeet dan niet om de tegenpartij te feliciteren.
5. Ga niet op de trappen van de bak van de green zitten of staan.(buiten)
6. Leg geen doek in de ditch of op de fender. Teken niet met krijt op de mat.
7. Sta stil als je tegenstander aan de beurt is om te spelen.
8. Overtreed níet de regel van het bezit van de mat.
En bij het wisselen loop dan over het midden van de mat, zodat u de.
naastgelegen mat niet stoort.
9. Wacht tot het resultaat van een end is vastgesteld, voordat de bowls worden
teruggeschopt.
10. Als je de scorekaart bijhoudt, controleer dan regelmatig met de tegenstander of .
het nog klopt
Als er scoreborden worden gebruikt, controleer dan of de score op het bord
correspondeert met je scorekaart en die van de tegenspelers.
11. Tenzij je bent aangewezen om de shots vast te stellen aan het einde van een end,
bemoei je er anders in geen geval mee.
12. Als een umpire wordt geroepen, ga dan weg van de head staan totdat de
beslissing is gemaakt.
13. Het is ongehoord om op de mat je tegenspeler te bekritiseren, maar ook je eigen
teamgenoot.
14. Erken een meevaller(lucky-bowl) en prijs ook een goede bowl van de tegenpartij.

Overgenomen en bewerkt uit: NIOBB, Spel- en gedragsregels.

