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Geachte besturen,
Hierbij ontvangt u de informatie over de speelwijze en deelnemende teams van de finale van
de Nationale Jeugd Trio League, seizoen 2016-2017. Dit jaar zullen 8 teams mogen
aantreden voor de finale op zaterdag 20 mei in:
Party en Bowling de Worp
Twelloseweg 1a
7439 AS, Deventer / Steenenkamer
Speelwijze :
De 8 deelnemende teams worden ingedeeld in twee poules van 4 teams en spelen tijdens de
1e ronde 3 games RoundRobin.(amerikaans systeem). Daarna spelen alle teams nog één
game waarbij zij worden gekoppeld aan een tegenstander uit de andere poule (kruisfinales).
Tijdens deze kruisfinale speelt het team dat in het tussenklassement (na drie games) op de
1e plaats is geëindigd één wedstrijd van één game tegen het team dat de 4e plaats heeft
behaald. De andere wedstrijd van één game vindt plaats tussen de teams die op de 2e en 3e
plaats zijn geëindigd. Alle winnaars plaatsen zich voor de KnockDown finales. Zij worden op
basis van scratch pinfall over 4 games gerangschikt naar plaats 1 t/m 4.
De vier finalisten spelen een knockdownfinale van één game waarbij de pinfall bepalend is
voor winst of verlies. De beide winnaars spelen vervolgens nog één game om het NJTL
kampioenschap, de beide verliezers spelen de troostfinale voor de 3e plaats.
Deze teams hebben zich geplaatst:
Regio Noord
Regio Drenthe
Regio Oost
Regio Brabant
Regio Utrecht
Regio Noord-Holland P1
Regio Noord-Holland P2
Regio Zuid-Holland

Veendam 1
Hoogeveen
’s Heerenberg
Tilburg 1
NBV 2
Noordzee
BV Den Helder
the Whalers

BV Veendam
BV Hoogeveen
BV ‘s-Heerenberg
BV Tilburg
Nieuwegeinse BV
BV Julianadorp
BV Den Helder
BV Schiedam Walvis
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Deelname:
De teams mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van hun teamsamenstelling waarmee zij
het kampioenschap in hun league hebben behaald en dienen minimaal een half uur voor
aanvang van de 1e finaleronde in het bowlingcentrum aanwezig te zijn.
Aanvullende gegevens en tijden:
De aan deze finale verbonden kosten bedragen € 50,00 per team. Dit bedrag dient contant
aan de wedstrijdleider betaald te worden.
Aanvang van de 1e finaleronde:
Aanvang van de kruisfinales:
Aanvang van de Knock-Down finales:
De prijsuitreiking

om 10:00 uur
ca. 11.45 uur
ca. 12.30 uur
ca. 14:15 uur.

In verband met de voorbereiding van het scoresysteem worden, van de regio’s die zelf de
scores verwerken, regiocoördinatoren verzocht de namen en pasnummers van de spelers
per omgaande door te geven aan ondergetekende op het bondsbureau van de NBF.
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot,
NBF Wedstrijdzaken
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