Aan alle besturen van verenigingen en leden van de NBF,
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u informatie over de NBF Stedenontmoeting Jeugd 2018, welke gespeeld
wordt op zaterdag 7 april 2018. Het Baker Format dat vorig jaar gehanteerd werd, blijft intact.
Wel vindt er een kleine wijziging in de knock-out finales plaats. Ook nieuw is dat er dit jaar
geen regionale voorrondes gespeeld worden. U schrijft uw teams rechtstreeks voor de
landelijke finale in.
Er wordt gespeeld in:

Dolfijn
Ringbaan Oost 2A
5013 CA Tilburg

Deelnemers:

Alle verenigingen mogen maximaal drie teams inschrijven. Waarvan
maximaal één pupillenteam, één aspirantenteam en één juniorenteam.
Het is mogelijk om spelers uit een jongere leeftijdscategorie mee te
laten spelen in een team dat uitkomt in een oudere leeftijdscategorie.

Teams:

Alle teams bestaan uit vier spelers en maximaal vier wisselspelers.

Baker Format:

Er wordt gespeeld in het Baker Format. Dit betekent dat de vier spelers
gezamenlijk een game bowlen. Spelers 1 en 2 spelen drie frames en
spelers 3 en 4 spelen twee frames. Na iedere game kan er van
volgorde en van spelers worden gewisseld. De speler die de 10e frame
gooit, gooit de volledige frame.

Format >25 teams: Alle teams spelen een voorronde over 8 games in het Baker Format
De top 6 in iedere klasse plaatst zich voor de knock-out finales. In de
KO finales speelt nummer 1 tegen nummer 4 en nummer 2 tegen
nummer 3. De wedstrijden bestaan uit 2 games total pinfall. De twee
winnaars spelen tegen elkaar.
Format <25 teams: Alle teams speen een voorronde over 8 games in het Baker Format
De top 6 in iedere klasse plaatst zich voor de knock-out finales. In de
KO finales slaan de nummer 1 en 2 de eerste ronde over en speelt
nummer 3 tegen nummer 6 en nummer 4 tegen de nummer 5. De
twee winnaars spelen tegen de nummer 1 en 2. De twee winnaars
daarvan spelen de finale. De wedstrijden bestaan uit 2 games total
pinfall. De twee winnaars spelen tegen elkaar.
.

Tijdschema >25

: Serie 1
Baanonderhoud/Lunch
Serie 2
Knock-out Finales

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

09.30 – 11.30 uur
11.30 – 12.30 uur
12.30 – 14.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Tijdschema <25

Ex-Aequo:

: Ronde 1
Lunch
Knock-out Finales

10.00 – 12.00 uur
12.00 – 12.45 uur
12.45 – 14.45 uur

Wanneer twee teams dezelfde pinfall behalen tijdens de Regionale
Kampioenschappen en daardoor beide op een positie eindigen welke
recht geeft op plaatsing voor de Knock-Out Finales is artikel 218, lid 3c
van toepassing: de gelijk geëindigde spelers of teams spelen een
negende en tiende frame, waarna de hoogste score over deze 2
frames recht geeft op de hogere positie; een en ander net zo lang, tot
een beslissing is gevallen.
Wanneer twee teams in de Knock-out finale eindigen met een gelijke
pinfall dan volgt er een one ball roll-off met een speler naar keuze.

In verband met de voorbereiding verzoeken wij u uw teams zo spoedig mogelijk op te geven.
U kunt uw teams opgeven tot 7 maart 2018. Daarna worden alleen nog teams aangenomen
indien er een plek vrij komt. Inschrijven kunt u doen via de NBF website.Voor vragen kunt u
terecht bij kdehaan@bowlen.nl.
Kosten deelname:

Door het ontbreken van de regionale voorrondes kosten de nationale
finales dit jaar 60 euro per team.

Gezamenlijke Lunch: Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke lunch. Voor alle spelers is
deze lunch gratis. Voor coaches, begeleiders, ouders en
toeschouwers is het ook mogelijk om mee te lunchen voor € 5,00 per
persoon. De extra lunches dienen uiterlijk 1 april 2018 te worden
opgegeven via kdehaan@bowlen.nl
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