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Lucky's Bowling Warmond
Een product van de Nederlandse Bowling Federatie

NK Bowlen 2020

Speelwijze

De verschillende NK's van de afgelopen jaren komen samen in één
groot evenement in Lucky's Bowling Warmond. Uiteraard wordt er
gespeeld in verschillende klassen, maar elke bowler krijgt met de NK
Bowlen 2020 het evenement dat ze verdienen. De NK voor iedereen.
De volgende evenementen gaan op in de NK Bowlen 2020:

Elite Singles
De Elite klassen spelen een voorronde van 16 games verdeeld over twee
series van 8 games. Deze series kunnen in elke serie worden gespeeld.
De top 20 bij zowel de Dames als de Heren plaatst zich voor de halve
finales. De halve finales worden gespeeld over 8 games waarbij de
voorronde games meetellen. Na de halve finale gaat de top 5 door naar
de Stepladder finale. In de Stepladder finale spelen de nummer 3,4 en 5
een shootout over 1 game. De winnaar speelt 1 game tegen de nummer 2.
De winnaar van deze wedstrijd speelt 1 game voor de titel tegen de
nummer 1.. Er zijn plannen om de Elite Stepladder professioneel op te
nemen

- NK Schoolbowlen
- NK G-Bowlen
- NK Bedrijven (nieuw)

- NK Jeugd
- NK A-Klasse
-NK BCD-Klasse
De NK Schoolbowlen, NK G-Bowlen en NK Bedrijven worden
gespeeld op een losse dag. De Jeugd, A-Klasse en NK BCD-Klasse
worden tegelijkertijd gespeeld onder de noemer Singles & Doubles.
Er wordt gespeeld in de volgende klassen:
- Jeugd t/m 12 jaar (Jongens & Meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 15 jaar (Jongens & Meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 21 jaar (Jongens & Meisjes apart, alle gemiddelden)
- Senioren 22 jaar en ouder
- Heren A (175-199,99 gemiddeld)
- Heren B (t/m 174,99 gemiddeld)
- Dames A (165-189,99 gemiddeld)
- Dames B (t/m 164,99 gemiddeld)
- Elite (Heren & Dames apart)
Deelnemers hebben de keuze om in hun eigen leeftijd/gemiddelde
klasse te spelen of deel te nemen aan de Elite klasse. Heren en
Dames van 22 jaar en ouder met een gemiddelde boven de 200
(Heren) of 190 (Dames) kunnen alleen in de Elite klasse deelnemen.

Alle andere klassen Singles
Alle andere klassen spelen een voorronde van 8 games. Op basis van het
aantal deelnemers worden de halve finaleplaatsen verdeeld. In de halve
finale worden er 8 games gespeeld waarbij de scores uit de voorronde
meetellen. De top 3 gaat door naar de Stepladder finales. Hierin speelt
de nummer 3 tegen de nummer 2 over 1 game. De winnaar neemt het
tegen de nummer 1 op voor de titel.
Doubles alle klassen
De voorronde games (16 of 8) tellen ook mee voor het Doubles
klassement. Op basis van het aantal deelnemende doubles wordt bepaald
hoeveel Heren en Dames Doubles doorgaan naar de halve finales. De
halve finales worden gespeeld over 8 games Baker Format waarbij de
scores uit de voorronde meetellen. De top 3 gaat na de halve finales
door naar de Stepladder finale. In de Stepladde speelt de nummer 3
tegen de nummer 2, 2 games total pinfall in het Baker Format. De
winnaar neemt het op tegen de nummer 1 voor de titel.

Speelschema
Zondag 10 mei
Zaterdag 16 mei
Zondag 17 mei
Singles & Doubles
Zaterdag 23 mei
Zondag 24 mei
Dinsdag 26 mei
Dinsdag 2 juni
Donderdag 4 juni
Zaterdag 6 juni
Zondag 7 juni
Dinsdag 9 juni
Zaterdag 13 juni
Zondag 14 juni
Dinsdag 16 juni
Donderdag 18 juni
Zaterdag 20 juni
Zondag 21 juni
Zaterdag 27 juni
Zondag 28 juni

Zondag 5 juli

Opmerkingen
NK Bedrijven
NK Schoolbowlen
NK G-Bowlen

10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-15.00

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8
Serie 9
Serie 10
Serie 11
Serie 12
Serie 13*
Serie 14
Serie 15
Serie 16
Serie 17
Serie 18*
Halve finale Singles #1
Halve finale Doubles #1
Halve Finale Elite Singles
Halve finale Singles #2
Halve finale Doubles #2
Halve Finale Elite Doubles
Stepladders

10.00-14.00
09.00-13.00
14.00-18.00
19.00-23.00
19.00-23.00
19.00-23.00
10.00-14.00
09.00-13.00
14.00-18.00
19.00-23.00
10.00-14.00
09.00-13.00
14.00-18.00
19.00-23.00
19.00-23.00
10.00-14.00
09.00-13.00
14.00-18.00
10.00-13.00
14.00-16.00
09.00-13.00
14.00-17.00
18.00-20.00
09.00-11.00
11.30-16.30

- Spelers die deelnemen aan de Elite klasse Doubles moeten beide
series van 8 games met hun Doubles partner spelen.
- Indien je zowel in de Singles als Doubles halve finale zit speel je
beide halve finales op één dag (met uitzondering van de Elite).
- Iedereen (ook de allerjongste) mag meedoen aan de Elite klasse
- Serie 13 en 18 zijn voor 50% gereserveerd voor spelers uit de t/m 12 en
t/m 15 klasse. Zij krijgen een apart baanschema in deze series en
wisselen niet door de senioren heen.
- De organisatie heeft het recht series te wijzigen of te annuleren indien
dat nodig is.
De officiële huisstijl en het NK 2020 logo worden op een later moment
gepubliceerd.

Deelnamekosten & Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via nbf.bowlen.nl. Het is nu al mogelijk om jouw
serie(s) te boeken.
Deelname aan de NK Bowlen 2020 kost:
- Jeugd t/m 21 jaar
- Senioren
- Elite

€39,€49,€98,-

Het is in Lucky's Bowling Warmond alleen mogelijk om te PINNEN.
Daarom is het bij de NK Bowlen 2020 ook alleen mogelijk om per PIN te
betalen.

Verantwoording speelschema

Lucky's Bowling Warmond

De grote periode waarin de NK Bowlen 2020 wordt gespeeld
zorgt voor een grote verandering in de NBF wedstrijdkalender.
Echter hoeven toernooien hier nauwelijks tot geen hinder van te
ondervinden. Door de vele voorronde series hebben spelers een
ruime keuze in wanneer zij hun voorronde willen spelen
waardoor ze gelijk vallende toernooien niet hoeven te missen. De
finaleweekenden worden gespeeld op een moment dat er geen
andere Nederlandse toernooien plaatsvinden. Het
pinksterweekend is vrijgehouden van series.

De NK Bowlen 2020 wordt gespeeld bij NBF partner Lucky's Bowling
Warmond. De twintig gloednieuwe Brunswick banen gaan het decor
vormen van een epische strijd voor de nationale titels.

Samenstelling
De NK Bowlen 2020 is een project dat in samenwerking tussen
het NBF bondsbureau, NBF Bestuur en de evenementencommissie
is uitgewerkt. De volgende personen hebben gewerkt aan de NK!
Evenementencommissie
Marco de Bruijn
Suzanne de Graaf
Lia Fievet
Willie Driezes
Bea Cramer
Manolito Meerlo
NBF Bondsbureau
Kevin de Haan
NBF Bestuur
Elco Gorter

