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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 2017-2018. Dit jaar zullen 6 teams mogen
aantreden voor de finale op zaterdag 26 mei in:
Bowling de Schelmse Brug, Schelmseweg 52, 6816SH te Arnhem
Speelwijze :
De 6 deelnemende teams spelen 5 games RoundRobin.(amerikaans systeem) en ontvangen
2 wedstrijdpunten per gewonnen wedstrijd. Tijdens de 6e (One-to-all) game is de pinfall
bepalend voor de wedstrijdpunten.
Tijdens deze 6e game ontvangt het team met de hoogste pinfall 6 wedstrijdpunten, het team
met de één na hoogste pinfall 5 wedstrijdpunten, enz. Als voor de bonusbepaling de
teampinfall gelijk is krijgen beide teams het hoogste aantal punten die voor die pinfall geldt
(bv. 8,7,6,5,5,3,2,1). Het eerstvolgende bonusgetal (4 in dit voorbeeld) vervalt.
Deze teams hebben zich geplaatst:
Regio Noord
Regio Drenthe
Regio Brabant
Regio Utrecht
Regio Noord-Holland
Regio Zuid-Holland

Veendam 1
Regioselectie
Tilburg 1
Jeugdteam Barneveld
Vrienden vd BVH'meer 1
IJsselmonde 1

BV Veendam
BV Assen
BV Tilburg
BV Barneveld
BV Haarlemmermeer
BV Rotterdam IJsselmonde

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 finale (10.00 uur) in het bowlingcentrum aanwezig te zijn.
Aanvullende gegevens en tijden:
De kosten bedragen € 50,00 per team hetgeen naar RCT’s of verenigingen zal worden
gefactureerd. De prijsuitreiking zal omstreeks 13:15 uur plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot, NBF Wedstrijdzaken
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