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Stedenontmoeting Jeugd 2019
De Stedenontmoeting Jeugd is het meest prestigieuze team kampioenschap op landelijk
niveau. De beste jeugdbowlers uit Nederland t/m 18 jaar komen dit jaar samen in Hoofddorp
om uit te maken wie de nieuwe Nationale Kampioenen worden.
Dit jaar wordt er gespeeld op de 20 banen van Claus Bowling Hoofddorp:
Claus Bowling
Bosweg 19
231 LX Hoofddorp

Stedenontmoeting Jeugd Team
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Peter van Oerle

Pedro Creel

Nederlandse Bowling Federatie
Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal
0318559343
kdehaan@bowlen.nl
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Peter Snijders

Speelwijze

Deelname
Deelname staat open voor alle NBF leden die op 1 september 2018 nog niet de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt. Er wordt gespeeld in drie klassen: t/m 12 jaar mixed (Pupillen), t/m 15 jaar
mixed (Aspiranten) en t/m 18 jaar mixed (Junioren)
1e Ronde
Alle deelnemende teams spelen 8 games in het Baker Format. Elke game spelen er vier
spelers. Na iedere game kan er van zowel spelers als volgorde gewisseld worden. De top 4 per
klasse plaatst zich voor de finales. Bij een gelijke stand voor de vierde plek wordt een 7e, 8e,
9e en 10e frame gespeeld waarbij alle vier de spelers aan bod komen. Bij de overige plekken
wordt gekeken naar de hoogste laatste game.
Finales
De nr. 1 speelt tegen de nr. 4 en de nr. 2 tegen de nr. 3 in een kncok-out wedstrijd over twee
games total pinfall. De twee winnaars spelen tegen elkaar voor het goud,. De twee verliezers
eindigen op de derde plaats. Bij een gelijke stand wordt er een one-ball
roll-off gespeeld waarvoor ieder team één speler selecteert.

Speelschema
Zaterdag 26 januari 2019
=
Serie 1
Oliepauze & Lunch
Serie 2
Finales

09.30-11.30 uur
11.30-12.30 uur
12.30-14.30 uur
14.30-15.45 uur

Gezamenlijke lunch
Voor alle deelnemers wordt de lunch verzorgd op
kosten van de Nederlandse Bowling Federatie.

Inschrijven & Deelnamekosten
Inschrijven kan per mail via kdehaan@bowlen.nl. Wat hebben we nodig:
- Teamnaam (mag zelf bedacht worden)
- Verenigingsnaam
- Spelersnamen
- Aantal extra lunches voor begeleiders/ouders (5 euro p.p.)
Elke vereniging mag een team opgeven in alle drie de leeftijdsgroepen. Indien een vereniging
te weinig jeugdspelers heeft, mag men een combinatieteam maken met één of meerdere
andere verenigingen
De deelnamekosten bedragen 60 euro per team. Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd aan
de vereniging.

Stedenontmoeting Jeugd 2019

nbf.bowlen.nl

