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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  	  
SINGLES	  SENIORS	  EN	  VETERANEN	  /DUBBELS	  –	  OPEN	  SPORT	  

	  
•	   Het	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  drie	  blokken	  van	  zes	  games	  die	  tellen	  voor	  zowel	  het	  individueel	  	  

als	  het	  dubbel	  kampioenschap.	  
1ste	  serie:	  26-‐28-‐29-‐09.2019	  Bowling	  Le	  Clovis	  
2de	  serie:	  14-‐15.12.2019	  in	  afwachting	  
3de	  serie:	  26-‐28-‐29.03.2020	  Bowling	  Bowlmaster	  

	  
Inschrijven	  kan	  via	  onze	  website:	  www.bowling.be	  
De	  deelnamekost	  bedraagt	  105,00€	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen)	  voor	  de	  3	  series.	  	  
U	  dient	  zich	  voor	  elke	  serie	  opnieuw	  in	  te	  schrijven.	  

a. Deze	   kampioenschappen	  worden	   gelijktijdig	   gespeeld.	  Dit	   betekent	   dat	   de	   gespeelde	   games	   zowel	   voor	  
het	   individueel	   als	   voor	   het	   dubbel	   kampioenschap	   tellen.	   Er	  wordt	   gespeeld	   op	   sportcondities	   bepaald	  

door	  het	  executief	  comité	  in	  samenspraak	  met	  de	  topsportcoördinators.	  
b. Het	  wordt	  gespeeld	  in	  6	  categorieën	  singles	  en	  4	  categorieën	  dubbels	  (Er	  is	  geen	  afzonderlijk	  dubbels	  

klassement	  voor	  de	  veteranen).	  

Een	  veteraan	  die	  deelneemt	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  klassement	  seniors	  en	  het	  klassement	  veteranen.	  
1	   Dames	  185	  en	  meer	  
2	   Dames	  184	  en	  minder	  

3	   Heren	  200	  en	  meer	  
4	   Heren	  199	  en	  minder	  
5	   Veteranen	  200	  en	  meer	  met	  bonus	  volgens	  leeftijd:	  

	   voor	  de	  heren:	  50	  en	  51	  =	  0,	  52	  en	  53	  =	  +1,	  enz.	  ...	  
	   voor	  de	  dames:	  50	  =	  0,	  51	  =	  +1,	  52	  =	  +2,	  enz.	  ...	  
6	   Veteranen	  199	  en	  minder	  met	  bonus	  volgens	  leeftijd:	  

	   voor	  de	  heren:	  50	  en	  51	  =	  0,	  52	  en	  53	  =	  +1,	  enz.	  ...	  
	   voor	  de	  dames:	  50	  =	  0,	  51	  =	  +1,	  52	  =	  +2,	  enz.	  ...	  

c. Het	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  drie	  blokken	  van	  zes	  games.	  
d. De	  categorie	  van	  het	  dubbel	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gezamenlijk	  gemiddelde	  van	  de	  spelers.	  
e. Na	  de	  afloop	  van	  de	  drie	  blokken	  wordt	  de	  eerste	  van	  het	  individueel	  klassement	  uitgeroepen	  tot	  :	  

• Kampioen	  van	  Begië	  in	  zijn	  categorie.	  

f. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  de	  voorkeur	  gegeven	  worden	  aan	  de	  speler	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  
drie	  blokken	  en	  bij	  verdere	  gelijkheid	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  alle	  gespeelde	  games.	  

g. Voor	   de	   veteranen	   zal	   een	  Round	  Robin	   finale	   individueel	   georganiseerd	  worden	  op	   voorwaarde	   dat	   er	  

minstens	  14	  inschrijvingen	  waren	  in	  deze	  categorie.	  De	  scores	  van	  de	  voorronde	  tellen	  mee	  voor	  30%.	  
h. Finale	  dubbels	  

De	  acht	  eerst	  geklasseerde	  dubbels	  na	  de	  drie	  blokken	  spelen	  een	  Round	  Robin	  finale	  op	  voorwaarde	  dat	  

er	  minimaal	  14	  dubbels	  in	  de	  categorie	  waren	  ingeschreven.	  De	  scores	  uit	  de	  voorronde	  tellen	  voor	  30%.	  
h.	   Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  de	  voorkeur	  gegeven	  worden	  aan	  het	  dubbel	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  

de	  games	  teamscores)	  van	  de	  drie	  blokken,	  enz.	  ...	  
	  


