Informatieboekje

Nederlandse kampioenschappen
G-bowlen 2018

Vooraf
In 2018 organiseert de Nederlandse Bowling Federatie voor de
vijfde keer de Nederlandse kampioenschappen G-bowlen voor
mensen met een verstandelijke beperking. Een jubileum editie
dus!
Inmiddels zijn al meer dan 500 leden bij de NBF aangesloten
met het G-bowlen lidmaatschap en wordt in Noord-Holland
getest met een eerste regionale competitie voor de G-bowlers.
Het zijn ontwikkelingen waar we trots op zijn en waar we alle
betrokken spelers en begeleiders dankbaar voor zijn.
Het NK G-bowlen 2018 moet daarom een sportief feest worden
waar we deze mooie ontwikkelingen vieren met elkaar en waar
we samen de kracht laten zien van alle bowlers in Nederland
met een verstandelijke beperking!
Ook dit jaar organiseren wij het NK i.s.m. een grote groep
vrijwilligers. Dankzij de medewerking van verschillende
bowlingondernemers kunnen wij wederom vijf regionale
voorrondes organiseren, zodat al onze leden de kans krijgen
om aan het NK deel te nemen. Tijdens die voorrondes spelen
zij voor een plek in de landelijke finale, die op zondag 6 mei
2018 georganiseerd wordt in Bowling Almere.
In dit informatieboekje is alle informatie te vinden over de opzet
van het NK G-bowlen 2018. De locaties, data, spelregels,
contactgegevens en natuurlijk de inschrijfprocedure.
We kijken er weer naar uit om samen met alle betrokkenen ook
de editie van 2018 tot een groot succes te maken en samen het
feest van het G-bowlen te vieren.
Namens de Nederlandse Bowling Federatie,
Jan Jaap van der Sar | Coördinator G-bowlen

Opzet NK G-bowlen 2018
De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd
voor alle NBF-leden met een verstandelijke beperking. Er kan
dit jaar worden deelgenomen aan één van de 8 klassen, waarbij
voor het onderscheid gemaakt wordt tussen deelnemers die
gebruik maken van bumpers en deelnemers die zonder
bumpers bowlen.
We onderscheiden de volgende 8 klassen:
Heren klasse 1
Heren klasse 2
Heren klasse 3
Heren klasse 4*

-

Gem. 130 of hoger
Gem. 100 t/m gem. 129,99
Gem. tot 99,99
Met bumpers

Dames klasse 1
Dames klasse 2
Dames klasse 3
Dames klasse 4*

-

Gem. 120 of hoger
Gem. 90 t/m gem. 119,99
Gem. tot 89,99
Met bumpers

Naast bumpers kunnen deelnemers ook gebruik maken van
andere hulpmiddelen als een helling of een speciale bowlingbal
met handvat.
*= Wanneer het bowlen steeds beter gaat en de scores omhoog
gaan, willen we stimuleren om het, indien mogelijk, eens zonder
bumpers te proberen.

Toernooiopzet
Alle deelnemers spelen 3 games tijdens de regionale
voorrondes
Per klasse gaan de beste 2 spelers door naar de landelijke
finale
Naar rato worden de overige 16 finaleplaatsen verdeeld
over de klassen
Tijdens de landelijke finale spelen alle deelnemers 3
games halve finales.
De beste 4 deelnemers per klasse spelen 2 games finale.
Deelnemers wisselen gedurende de kampioenschappen
niet van banen
Deelnemers staan met 2 spelers op één baan
De deelnemers worden op basis van het opgegeven
gemiddelde ingedeeld in één van de acht klassen

Kalender en locaties
Er worden in totaal vijf regionale voorrondes georganiseerd:
Regio West:
Zondag 21 januari 2018
Bowling Breda te Breda

Regio Midden:
Zondag 4 maart 2018
Claus Bowling te Hoofddorp

Regio Noord:
Zaterdag 10 & zondag 11 februari 2018
Pand 17 te Assen

Regio Oost:
Zondag 11 maart 2018
Inntel Hotels te Zutphen

Regio Zuid:
Nog niet bekend
Bowling Stardust te Sittard

Landelijke finales:
Zondag 6 mei 2018
Bowling Almere te Almere.

Deelnemen
Deelname aan het NK G-bowlen 2018 is mogelijk voor alle
NBF-leden met een verstandelijke beperking. Alle leden
ontvangen van de NBF een uitnodiging voor één van de
regionale kampioenschappen incl. een aanmeldingsformulier.
Deze informatie is tevens te downloaden op
http://nbf.bowlen.nl/NKGbowlen.
Kosten regionale voorronde:
Deelname aan de regionale voorrondes kost 7,50 euro per
deelnemer.
Inschrijven is mogelijk t/m 1 februari 2018, m.u.v. regio West.
Daar is de deadline voor inschrijven 14 januari 2018.
Kosten landelijke finale:
Wanneer een spelers zich plaatst voor de landelijke finale wordt
daar een deelnemersbijdrage van 10 euro gevraagd. Dit is incl.
een lunchbuffet.
Alle deelnemers ontvangen een herinnering van deelname.
Voor de winnaars van de regionale kampioenschappen en de
winnaars van de landelijke finales zijn sportprijzen te winnen.

Met dank aan
De Nederlandse kampioenschappen G-bowlen kunnen niet
georganiseerd worden zonder de medewerking van de
bowlingcentra waar wij de kampioenschappen organiseren en
de ondersteuning van vrijwilligers, zowel in de voorbereiding als
tijdens de kampioenschappen.

Contact
Nederlandse Bowling Federatie
Landjuweel 62
|
Postbus 326
3905 PH Veenendaal
|
3900 AH Veenendaal
0318 – 559 343
info@bowlen.nl
http://nbf.bowlen.nl
Vind ons ook op:

