DAG DER KAMPIOENEN 2022
JEUGD & SENIOREN
Net zoals de eerder dit jaar gespeelde Nederlandse Kampioenschappen zijn nu ook de Dag der
Kampioenen Jeugd en de Dag der Kampioenen Senioren in één evenement samengevoegd. Dit
nieuwe evenement wordt dit jaar georganiseerd van 20 augustus t/m 4 september in:
Bowling Dordrecht
Baanhoekweg 1
3313 LA te Dordrecht.
Deelname aan de Dag der Kampioenen is uitsluitend toegestaan aan hen die voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in het NBF Evenementenplan 2021-2022, paragrafen 5.2.3 en 5.3.3.

Doordat door de Covid-pandemie in 2020 en 2021 de Dag Der Kampioenen
geen doorgang kon vinden mogen ook de verenigingskampioenen van
deze beide jaren alsnog aan deze editie deelnemen.

De onderstaande kampioenen ontvangen een uitnodiging van de NBF en mogen op kosten van de
NBF deelnemen aan de Dag Der Kampioenen 2022:



De Single Kampioenen van de NK 2020 en NK 2022 Jeugd/Senioren/Elite.
De kampioenen van de NK 50+ Scratch Singles & Doubles in 2020, 2021 en 2022.

Deelname voor eigen rekening is mogelijk voor onderstaande kampioenen:






De Double Kampioenen van de NK 2022 Jeugd/Senioren/Elite.
De kampioenen van de NK 50+ Handicap Singles en Doubles in 2020, 2021 en 2022.
Alle verenigingskampioenen in 2020, 2021 of 2022.
Lid zijn van het team dat kampioen is geworden in de NTL Eredivisie 2021-2022
Lid zijn van het team dat het kampioenschap heeft behaald tijdens de Stedenontmoeting
Jeugd, de Stedenontmoeting Senioren of Stedenontmoeting Senioren 50+ 2022.

Het recht op deelname aan de Dag der Kampioenen is een individueel recht en geen recht van de
vereniging of het RCT werkgebied van het betreffende lid. Wanneer een kampioen verhinderd is om
deel te nemen aan het toernooi mag deze daarom niet worden vervangen.
Inschrijfgeld
De deelnamekosten voor dit evenement zijn uitsluitend per PIN te voldoen en bedragen € 55,00.
Inschrijving voor de DDK 2022 verplicht tot betaling. Voor spelers die na 12 augustus 2022 worden
afgemeld of spelers die niet verschijnen ontvangt hun vereniging of regio een factuur.
Deelnemers die woonachtig zijn in de provincie Z-Holland of wonen binnen een
straal van 75 kilometer rondom het bowlingcentrum worden vriendelijk doch
dringend verzocht in te schrijven voor één van de vroege series (1,3,5 of 7).

Alle speeldata
Zaterdag 20 augustus

serie 2

11.00 – 13.30 uur

Zondag 21 augustus

serie 4

11.00 – 13.30 uur

Zaterdag 27 augustus

serie 5
serie 6

10.00 – 12.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Zondag 28 augustus

serie 7
serie 8

09.00 – 11.30 uur
12.30 – 15.00 uur

Zaterdag 3 september

½ Finales Jeugd
Stepladderfinales Jeugd
Jeugdkampioenen Roll-Off

10.00 – 12.30 uur
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 15.00 uur

Zondag 4 september

½ Finales Senioren
Superfinale Senioren

10.00 – 13.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Speelwijze tijdens de series
Tijdens de voorrondeseries van de Dag der Kampioenen worden door zowel jeugd- als seniorspelers
5 games volgens Amerikaans systeem gespeeld met 2 spelers per baan.
Speelwijze Finaledag Jeugd (zaterdag 3 september)
De ½ Finales Jeugd wordt gespeeld over 5 games door 4 pupillen, 4 aspiranten en 4 junioren bij
zowel jongens als meisjes. De acht overige finaleplaatsen worden naar rato opgevuld.
De TOP 3 na deze halve finale plaatsen zich voor een Stepladderfinale. Alle kampioenen mogen
vervolgens deelnemen aan een Kampioenen Roll-Off.
Speelwijze Finaledag Senioren (zondag 4 september)
De 16 beste dames en 16 beste heren na de voorronden plaatsen zich voor de finale. Elk van deze
twee groepen wordt verdeeld in twee poules van 8 deelnemers. Elke poule van 8 spelers speelt een
RoundRobin van 7 games volgens Amerikaans systeem, 2 spelers per baan. De scores uit de
voorronde worden niet meegenomen!
Poule A:
Poule B:

de nummers 1,3,5,7,9,11,13 en 15 uit de voorronden
de nummers 2,4,6,8,10,12,14 en 16 uit de voorronden

Tijdens deze RoundRobin Halve Finales wordt onderstaande bonusregeling gebruikt:
20
10
5
10

punten voor een gewonnen wedstrijd
punten voor een gelijkgespeelde wedstrijd
punten voor een game van 200 tot en met 249
punten voor een game van 250 of hoger

Superfinale Heren & Dames
De nummers 2 van elke poule spelen één game om de 3e en 4e plaats. Daarna spelen de winnaars
van elke poule bij de dames resp. de heren spelen één game voor de 1e en 2e plaats en daarmee het
kampioenschap.

Aanmelden voor DDK Senioren 2022
is mogelijk via MijnNBF

of door het insturen van deze pagina:

INSCHRIJFFORMULIER DAG DER KAMPIOENEN 2022
Bowlingvereniging: …………………………………………………….. Verenigingsnummer: ……….

1.

Naam: _________________________________

Pasnummer: ______________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: ………………………………………………………………………

2.

Naam: _________________________________

Pasnummer:

______________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: …………………………………………………………………….

3.

Naam: _________________________________

Pasnummer: ______________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: ………………………………………………………………………

4.

Naam: _________________________________

Pasnummer:

_____________

Dame / Heer

Ik heb een voorkeur voor serie ….... , serie ….... of serie ..…… *
Behaald kampioenschap: ………………………………………………………………………
Dit formulier graag uiterlijk 5 augustus mailen naar wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl
N.B.

Wanneer de aangemelde personen niet verschijnen op het toernooi dan ontvangt de
aanmeldende vereniging of regio een factuur voor de deelnamekosten van die personen.
Aanmeldingen van verenigingskampioenen worden alleen geaccepteerd als deze zijn
ondertekend door het betreffende bestuurslid!

Akkoord verenigingsbestuurslid : ………………………………………..

