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DAG DER KAMPIOENEN 2017
De “Dag der Kampioenen Senioren 2017” wordt dit jaar van 24 juni t/m 2 juli georganiseerd in
SportCity Bowling, Winkelhof 1, 2553EH Leiderdorp (071-5411723) en is dit seizoen onderdeel van:

ROAD TO MEXICO 2017
De 6 voorrondegames tellen namelijk eveneens mee voor de QubicaAMF World Cup Qualifier
op zaterdag 2 september 2017 te Scheveningen.
Alle deelnemers aan de DDK Senioren doen automatisch mee aan het Road To Mexico (RTM)
Klassement. Spelers, die geen recht op deelname aan de DDK hebben mogen zich wel apart
inschrijven voor de RTM. De top 17 heren en de top 4 dames van het RTM klassement
plaatsen zich voor de QubicaAMF World Cup Qualifier

DEELNAME:
Deelname aan de DDK Senioren is uitsluitend toegestaan aan hen die voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld in het NBF Evenementenplan 2016-2017, paragraaf 9.3.3
De onderstaande kampioenen ontvangen een uitnodiging van de NBF en mogen op kosten van de
NBF deelnemen aan de Dag Der Kampioenen 2017.





Nederlands Kampioen zijn geworden in de A klasse tijdens de Nederlandse
kampioenschappen senioren A-klasse of in de B klasse, de C klasse of de D klasse tijdens de
Nederlandse Klassen Kampioenschappen 2017.
De kampioenen van alle klassen van de Nederlandse Kampioenschappen 50+ Scratch
Singles & Dubbels.
De bowler en bowlster van het jaar van het seizoen 2016-2017.
De DDK Senioren kampioenen van het seizoen 2015-2016
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Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen 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.
INSCHRIJFGELD
Wilt u deelname aan de Dag der Kampioenen/RTM kontant betalen dan betaald u € 53,00. De
deelnamekosten via PIN bedragen slechts € 51,00.
Voor spelers die na 16 juni 2017 worden afgemeld of spelers die niet verschijnen ontvangt hun
vereniging een factuur voor de deelnamekosten.
VOORRONDEN
Tijdens de voorronde van de Dag der Kampioenen/RTM worden 6 games volgens Amerikaans
systeem gespeeld met 2 spelers per baan. Het tijdschema voor de voorronden is als volgt:
Zaterdag 24 juni 2017
Zondag 25 juni 2017
Zaterdag 1 juli 2017
Zondag 2 juli 2017

Serie 1. 10:00 uur – 13:00 uur (reserveserie 32 pers)
Serie 2. 10:00 uur – 13:00 uur (32 pers)
Serie 3. 09:00 uur – 12:00 uur (32 pers)
baanonderhoud
Serie 4. 13:00 uur – 16:00 uur (32 pers)
Serie 5. 09:00 uur – 12:00 uur (32 pers)

DDK Round Robin Kwartfinales: 13.00 uur – 14.30 uur
De 16 beste dames en 16 beste heren na de voorronden plaatsen zich voor een RoundRobin
kwartfinale van 3 games waarbij zowel bij de dames als heren 4 poules van 4 finalisten wordt
geformeerd. De winnaar/winnares van elke poule plaatst zich voor de halve finale.
DDK Halve Finales: 15.00 uur – 15:30 uur
De 4 winnaars van elke poule bij de dames resp. de heren spelen één game volgens het KnockOut
principe voor een plaats in de finale. Alle verliezers behalen een 3e plaats.
DDK Finales: 15.30 uur – 16:00 uur
De beide winnaars van de halve finale bij de dames resp. de heren spelen wederom één game
volgens het KnockOut principe om het kampioenschap.
Opvullen finaleplaatsen
Bij afwezigheid/blessures van spelers/speelsters die zich hebben geplaatst voor één van de finales
zullen de eventueel opengevallen plaatsen worden opgevuld.
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De nieuwe weg naar de
53nd QubicaAMF World Cup, Hermosillo, Mexico

QubicaAMF World Cup Qualifier
Op 2 september zal er een QubicaAMF World Cup Qualifier worden georganiseerd voor 24 heren en
8 dames. Deze deelnemers kunnen zich gedurende het seizoen 2016-2017 op de volgende manieren
plaatsen voor deze Qualifier.
Heren
1.
2.
3.
4.
5.

Winnaar QubicaAMF World Cup Qualifier 2016
Winnaar van het NK Jeugd Singles Junioren en Jong Senioren 2016
Top 3 van het Lotto NK A-klasse 2017
Winnaar van het bowler van het jaar klassement 2016-2017
Top 17 van het World Cup klassement op de Dag der Kampioenen 2017

Dames
1.
2.
3.
4.
5.

Winnares QubicaAMF World Cup Qualifier 2016
Winnares van het NK Jeugd Singles Junioren en Jong Senioren 2016
Winnares van het Lotto NK A-Klasse 2017
Winnares van het bowlster van het jaar klassement 2016-2017
Top 4 van het World Cup klassement op de Dag der Kampioenen 2017

Indien een speler zich op meerdere wijzen plaatst vervalt deze plek en wordt deze plek toegevoegd
aan het World Cup klassement op de DDK 2017.
De daadwerkelijke QubicaAMF World Cup in Mexico wordt als volgt gespeeld.





De top 24 heren speelt 5 games met één speler op een baan
De top 8 heren en dames spelen een Round Robin over 7 games
De top 3 dames en top 3 heren spelen een stepladder finale van 1 game.
De winnaar en de winnares mogen Nederland gaan vertegenwoordigen in Mexico.
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Aanmelden voor DDK Senioren of Road to Mexico
Aanmelding is mogelijk via MijnNBF of door het insturen van deze pagina:

INSCHRIJFFORMULIER DAG DER KAMPIOENEN 2017
of Road to Mexico 2017
Bowlingvereniging: ________________________________________

1.

Naam: _____________________________

Verenigingsnummer: __________

Pasnummer: ____________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….. of serie …… *

2.

Naam: _____________________________

Pasnummer: ____________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….. of serie …… *

*

Wanneer wij meer dan 32 inschrijvingen voor een bepaalde voorkeurserie hebben ontvangen zal
de reisafstand naar het bowlingcentrum doorslaggevend zijn bij het maken van de serie indeling.

Dit formulier graag uiterlijk 11 juni insturen naar:

N.B.

NBF-Bondsbureau
Tel. (0318) 559342
Postbus 326
Fax (0318) 559349
3900 AH Veenendaal
of: wedstrijdzaken@bowlen.nl

Wanneer de aangemelde personen niet verschijnen op het toernooi dan ontvangt de
aanmeldende vereniging of regio een factuur voor de deelnamekosten van die personen. Deze
aanmeldingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn ondertekend door een verenigings-of
regiobestuurder!

Accoord verenigings- regiobestuurder:

Handtekening:

PS: Inschrijving via Mijn NBF is uiteraard ook mogelijk!
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