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Hierbij ontvangt u alle informatie over de Dag der Kampioenen Jeugd. Dit jaar mogen er meer
kampioenen deelnemen, zijn er meer finaleplaatsen en is de speelwijze vernieuwd.
Er wordt gespeeld in: Bowling de Maaspoort
Marathonloop 3
5235 AA ‘s-Hertogenbosch (tel. 073-6411665)
Deelnamevoorwaarden:
Conform het NBF reglementenplan 2016-2017 is deelname mogelijk voor alle jeugdleden van de
Nederlandse Bowling Federatie die:
 Kampioen zijn geworden bij een verenigingskampioenschap.
 Kampioen zijn geworden bij Regionale kampioenschappen.
 Speler waren van een team dat kampioen is geworden bij de Finale Stedenontm. Jeugd 2017
 Speler waren van een team dat kampioen is geworden bij de NJTL Finale 2017
 Een kampioenschap hebben behaald tijdens de Dag der Kampioenen Jeugd 2016
Jeugdleden, die de onderstaande kampioenschappen hebben behaald mogen op kosten van de
Nederlandse Bowling Federatie deelnamen aan de Dag der Kampioenen Jeugd 2017: Deelname is
echter alleen mogelijk mits zij tijdens dit seizoen nog steeds jeugdleden zijn



Bowlers en bowlsters van het jaar in het seizoen 2015-2016
Nederlands Kampioenen Jeugd Singles 2016

.Het minimum aantal games dat een verenigings- of regionaal kampioen moet hebben gespeeld om voor
plaatsing voor de Dag der Kampioenen Jeugd in aanmerking te komen : Pupillen
6 games
Aspiranten
8 games
Junioren
8 games
Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen Jeugd is een individueel recht en geen recht van de
vereniging of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen verhinderd is om deel
te nemen aan het toernooi mag deze daarom niet worden vervangen.
Inschrijving:
Het aanmelden van alle jeugdkampioenen die voldoen aan de gestelde criteria is mogelijk t/m
vrijdag 10 mei via MijnNBF of door het invullen van bijgaand inschrijfformulier.
Wij verzoeken u dringend 2 voorkeurseries op te geven. De definitieve indeling wordt zo spoedig
mogelijk na de sluitingsdatum (10 mei) gemaakt op basis van km-afstand tussen het bowlingcentrum te
Den Bosch en het bowlingcentrum van de aangemelde vereniging.
Inschrijvingen die wij later ontvangen worden uitsluitend gehonoreerd mits er nog open plaatsen zijn.
Inschrijfgeld: Slechts € 27,00 per speler, bij voorkeur via PIN te betalen.

Speelwijze voorronde:

4 games voorronde voor alle categorieën (pupillen, aspiranten en junioren)
met 2 spelers per baan. Amerikaans systeem. De top 8 per klasse plaatst
zich voor de Round Robin.

Speelwijze Halve Finales: Er zijn 48 halve finaleplaatsen verdeeld over 6 klassen. De 8 finalisten per
klasse worden onderverdeeld in 2 groepen van 4 finalisten. Zij bowlen een
Round Robin over 3 games. De beide groepswinnaars per klasse plaatsen
zich voor de finales. Tijdens de Round Robin gelden de volgende
bonusreglementen:
o
o
Speelwijze Finales:

Gewonnen game levert 20 pins bonus op
Gelijkgespeelde game levert 10 pins bonus op

Er zijn in totaal 12 klasse finalisten. De twee finalisten per klasse spelen
één game tegen elkaar. De winnaar plaatst zich voor de Champions of
Champions roll-off.

Speelwijze roll-off:
Er zijn in totaal 6 roll-off deelnemers. De verschillende klasse winnaars strijden in een one ball roll-off
tegen elkaar. Iedere bowler gooit 1 bal. De speler met de laagste pinfall valt af. Indien er meerdere
spelers de laagste pinfall hebben, volgt er een roll-off tussen deze spelers om de afvaller te bepalen.
Deze speelwijze gaat door tot er slechts 1 speler over is. De ‘’Champion of Champions.’’
De pinfall uit voorgaande ronden wordt NIET meegenomen.. Opengevallen finaleplaatsen worden
daarom NIET opgevuld.

Prijzen:

De planning:

De top 3 in iedere klasse ontvangt een sportprijs. De winnaar van de roll-off
ontvangt een extra prijs

Zaterdag 10 juni 2017:

09.00 – 11.00 uur: Serie 1
Baanonderhoud
12.00 – 14.00 uur: Serie 2
Baanonderhoud
15.00 – 17.00 uur: Serie 3

Zondag 11 juni 2017:

09.00 – 11.00 uur: Serie 4
Baanonderhoud
12.00 – 14.00 uur: Round Robin Pupillen&Aspiranten
14.00 – 15.00 uur: Round Robin Junioren
15.00 – 16.00 uur: Klasse Finales
16.00 - 17.00 uur: Champion of Champions roll-off
17.00 – 17.30 uur: Prijsuitreiking

Oliepatroon:
Dit evenement zal worden gespeeld op het Kegel oliepatroon “Beaten Path”.
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot, NBF Wedstrijdzaken

BIJLAGE: Het inschrijfformulier.

DAG DER KAMPIOENEN JEUGD 2017 te Bowling de Maaspoort te Den Bosch
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Graag dit inschrijfformulier mailen of opsturen vóór 10 mei 2017 naar onderstaand adres:
NBF-Bondsbureau, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
Email: wedstrijdzaken@bowlen.nl

