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Geachte besturen, beste teamcaptains,
Hierbij informeer ik u de over de finale van de Nationale Trio Leagues Regio’s
die op zondag 12 mei 2019 wordt gespeeld in:
Bowling IJsselmonde
Akkeroord 12
3079ZS Rotterdam
Aanvang: 10.00 uur.
Dit keer zal er sprake zijn van een gecombineerd kampioenschap aangezien de landelijke
finale in 2018 was geannuleerd. De onderstaande teams gaan strijden om het
kampioenschap:
Kampioen 2016-2017 en NTL regio Oost 2018-2019:
Kampioen NTL regio Utrecht 2017-2018:
Kampioen NTL regio Zuid-Holland 2018-2019:
Kampioen NTL regio Limburg 2018-2019:
Kampioen NTL regio Zeeland 2017-2019:
Winnaar TeamEvent N-Holland 2017-2019:

Bowlingshop Europe
the Pinions
Bowling Bally’s Rijswijk 2
the Thunderbirds
Bowling Goes
PCB Waarland

Speelwijze
De eerste wedstrijden worden tijdens deze finale gespeeld volgens de Round Robin
competitievorm waarbij alle teams wedstrijden van 1 game spelen. Elk team speelt op deze
wijze één wedstrijd van 1 game tegen elk ander team. Vervolgens wordt een 6e game
gespeeld waarbij de pinfall bepalend is hoeveel bonuspunten (max. 6) voor deze game
ontvangt. Alle teams spelen dus minimaal 6 wedstrijden (amerikaans systeem).
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Puntentelling
Er worden per gewonnen RoundRobin wedstrijd 3 punten verdiend, bij een gelijk spel krijgt
ieder team 1 punt en bij verlies (uiteraard) 0 punten. Daarnaast ontvangen de teams extra
bonuspunten voor de pinfall. Het team met de hoogste pinfall ontvangt 6 punten, het team op
de 2e plaats 5 punten, het team op de 3e plaats 4 punten enz, enz. Wanneer er, door wat voor
reden dan ook, een game moet worden gespeeld zonder directe tegenstander dan ontvangt
het team automatisch de drie winstpunten.

Extra finales
De drie teams die na deze 6 games de meeste wedstrijdpunten hebben behaald, of bij een
gelijke puntenstand een hogere pinfall heeft behaald, plaatsen zich voor een
Stepladderfinale waarbij het als 3e geplaatste team start met één game tegen het als 2e
geplaatste team. De winnaar speelt één game tegen het als 1e geplaatste team. De winnaar
van deze laatste wedstrijd mag zich Kampioen van Nederland noemen.
Aanmelding / Deelname
Van de regio’s die zelf de scores verwerken verzoeken wij de regiocoördinatoren ons z.s.m.
de teamsamenstellingen op te geven. De teams mogen echter niet worden gewijzigd ten
opzichte van hun deelname aan de league waarvan zij kampioen zijn geworden.
Extra spelers mogen, voor zover daarvoor binnen elk team nu nog ruimte is, nog worden
aangemeld, maar uiterlijk op dinsdag 7 mei 2019.
Kosten:
De deelnamekosten bedragen € 100,00 per team en deze dienen door de teams op de
wedstrijddag bij de wedstrijdleider te worden voldaan. Elk team ontvangt daar een kwitantie
waarmee zij deze kosten bij hun eigen provincie- of districtsbestuur kunnen declareren voor
zover het betreffende bestuur daartoe de gelegenheid biedt.

Met vriendelijke groet,

Ronald de Groot
NBF Wedstrijdzaken

