NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
B,C,D-KLASSE 2019
Aan alle leden,
Graag nodigen we jullie allemaal uit tot inschrijving voor de Nederlandse Kampioenschappen
B,C en D- klasse 2019 die van zaterdag 9 t/m zondag 17 maart worden georganiseerd in
bowlingcentrum Dolfijn I the plays to be te Tilburg
Deelname: Voor zowel jeugd- als seniorleden geldt dat het NBF toernooigemiddelde
bepalend is in welke onderstaande klasse hij/zij wordt ingedeeld. Hij of zij die in
een hogere klasse wil uitkomen moet dit vooraf kenbaar te maken. Tijdens het
toernooi is het niet meer mogelijk, dit i.v.m. het vaststellen van het aantal
finaleplaatsen per klasse. Er wordt gespeeld in onderstaande klassen:
Heren: - B klasse: 175 tot en met 189,99
- C klasse: 160 tot en met 174,99
- D klasse: tot en met 159,99

Dames: - B klasse: 160 tot en met 174,99
- C klasse: 145 tot en met 159,99
- D klasse: tot en met 144,99

Dit kampioenschap wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem. Alle deelnemers spelen
tijdens de voorronden 6 games. Er wordt tevens een dubbelklassement opgesteld waarbij de
klasse van de hoogste speler bepalend is.
Individuele Halve Finales:
De halve finales worden gespeeld over 6 games met drie spelers per banenpaar waarbij de
score uit de voorronde wordt meegenomen. Het aantal halve finalisten per klasse zal worden
vastgesteld zodra het definitieve aantal inschrijvingen bekend is. Beschikbare finaleplaatsen
worden opgevuld met deelnemers uit dezelfde klasse als finalisten zich niet melden voor de
betreffende (halve) finale.
Individuele Finales:
De top 3 dames en heren van alle klassen plaatsen zich voor een Stepladder finale waarbij
de als 3e geplaatste speler start met één game tegen de als 2e geplaatste speler. De winnaar
speelt één game tegen de als 1e geplaatste speler.
Ex-aequo:
Bij een eventuele gelijke pinfall na de voorronden of halve finale is de 6e game bepalend
voor plaatsing in de halve finale. Biedt dit geen uitkomst dan is de 5e game bepalend, etc.
Team (dubbel) Finales:
De top 4 in alle klassen van het dubbelklassement Heren of Dames plaatsen zich voor een
knockdown finale van één game Baker Format (Championship style).
Bakerformat is een speelwijze waarbij iedere speler van het team om en om een volledig
frame speelt totdat een volledige game is gespeeld. De speler van het tiende frame neemt
ook de eventuele extra worpen voor zijn rekening. De speelvolgorde dient voor aanvang van
een game vastgesteld te worden. De Baker team speelwijze wordt geheel volgens Europees
systeem gespeeld.
Tijdens een Championship Final speelt de als 1e geplaatste speler 1 game tegen degene die
zich als 4e heeft geplaatst. Gelijktijdig speelt de als 2e geplaatste speler 1 game tegen degene
die zich als 3e heeft geplaatst. De beide winnaars spelen vervolgens nog 1 game om het
kampioenschap. De beide verliezers behalen een 3e plaats.

Het tijdschema:
Zaterdag 9 maart
Zondag 10 maart

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4

12:30 uur – 15.30 uur
09:00 uur – 12.00 uur
13:00 uur – 16.00 uur
12:30 uur – 15.30 uur

1e halve finale Singles
2e halve finale Singles

09:00 uur – 11:15 uur
11:30 uur – 13:45 uur
pauze
14:15 uur – 15:00 uur
15:30 uur – 16.30 uur

Zaterdag 16 maart
Zondag 17 maart

Dubbel finale
Single Finales

Alle prijsuitreikingen zullen zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste finale plaatsvinden.

Online Inschrijving
De inschrijving voor het NK B,C,D is ook dit seizoen alleen online mogelijk. De inschrijving
gaat open op donderdag 27 december om 12.00 uur. Inschrijving voor de reguliere series
gaat op basis van binnenkomst. Er wordt de deelnemers bij inschrijving ook gevraagd een
tweede serie op te geven. Hierin worden zij ingedeeld wanneer de serie van de eerste
voorkeur vol is.
Deelnemers worden verzocht bij inschrijving direct hun dubbelpartner op te geven. Een
individuele deelnemer wordt, indien mogelijk, aan een medespeler van hetzelfde geslacht
gekoppeld. Eventuele Mixed dubbels (een dame met een heer) zullen geen dubbelfinale
kunnen spelen.
Diversen:




De deelnamekosten bedragen € 39,00. Er kan uitsluitend via PIN worden betaald.
Alle Singlekampioenen van elke klasse mogen GRATIS deelnemen aan de
Dag der Kampioenen 2019 die in juli bij Lucky’s Bowling te Warmond zal worden
gespeeld.

TIP: Markeer 27 december 12.00 uur
in jouw agenda !!
Namens de Nederlandse Bowling Federatie,
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot
NBF -Wedstrijdzaken

