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Dag der Kampioenen Jeugd 2019
Zoals de titel al zegt, kent dit evenement alleen maar winnaars. De Kampioenen van het
seizoen 2018-2019 komen samen om te bepalen wie de Kampioen der Kampioenen wordt.
Dit seizoen komen we samen bij onze partner Sportcity Bowling Leiderdorp. We zijn er van
overtuigd dat we er samen met Marcel van Veelen en zijn team een gedenkwaardig en
memorabel evenement van gaan maken.
In deze brochure vind je alle informatie die je nu nodig hebt. We zien je in Leiderdorp!

Wie mogen er meedoen?
De volgende spelers krijgen een gratis deelname van de NBF:
- Nederlands Kampioenen Jeugd t/m 12 jaar, t/m 15 jaar en t/m 21 jaar*
- Bowler en bowlster van het Jaar pupillen, aspiranten en junioren
De volgende spelers mogen deelnemen aan de DDK Jeugd:
- Winnaars DDK Jeugd 2018
- Jeugd Verenigingskampioenen seizoen 2018-2019
- Regionale Jeugd Kampioenen seizoen 2018-2019
- Alle NJTL en RJTL Poule kampioenen seizoen 2018-2019
- Winnaars Stedenontmoeting Jeugd
- Nederlands Kampioenen Jeugd Doubles t/m 12 jaar. t/m 15 jaar en t/m 21 jaar*
* Indien de winnaars op 1 september 2018 de leeftijd van 18 jaar al bereikt hadden dan
wordt hun deelnamerecht omgezet naar de DDK Senioren in plaats van de
DDK Jeugd.

Speelwijze
Voorronde
Alle deelnemers spelen vier games met twee spelers per baan. Bij de meisjes gaat de top 6 per
klasse en bij de jongens de top 9 per klasse door naar de volgende ronde. Bij een gelijke stand
na de voorronde bepaalt de hoogste laatste game wie zich plaatst voor de volgende ronde. De
scores uit de voorronde tellen niet mee in de tweede ronde.
Tweede ronde
De meisjes worden verdeeld over twee poules van drie. De jongens worden verdeeld over drie
poules van drie. Er worden in elke poule drie games gespeeld. De winnaar van elke poule gaat
door naar de volgende ronde. Bij de meisjes plaatst de hoogst scorende nummer twee zich ook
voor de finale. Bij een gelijke stand voor een finaleplek volgt een one ball roll-off tussen de
betreffende spelers.

Speelwijze
Finale
De drie spelers per klasse gooien één game vanaf
scratch. De laagst scorende speler valt af en eindigt als
derde. De twee overgebleven spelers gooien nog één
game vanaf scratch voor de titel. Bij een gelijke stand
voor een finaleplek volgt een one ball roll-off tussen de
betreffende spelers.
Kampioenen Roll-off
Alle zes de kampioenen spelen tegen elkaar voor de
Kampioen der Kampioenen trofee in een one-ball roll-off.
Allen gooien per ronde één bal waarna de laagste score
af valt. Dit gaat door tot er een winnaar is. Bij een gelijke
stand voor de laagste score in de roll-off spelen de
betreffende spelers nog een bal om te bepalen wie er af
valt.

Speelschema
Zondag 16 juni
Zaterdag 22 juni
Zondag 23 juni

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Tweede ronde
Finale
Roll-off

10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.00-15.00 uur
09.00-11.00 uur
12.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur
16.00-16.30 uur

Deelnamekosten
Deelname kost 29 euro bij betaling per PIN en 30 euro bij betaling contant.

Inschrijven
Inschrijven kan via de NBF toernooimodule via toernooien.bowlingnbf.nl.
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