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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  Singles	  Jeugd	  	  
	  

Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  3	  series	  van	  6	  games:	  

Serie	  1	  -‐	  5	  en	  6	  oktober	  2019	   :	  	   Bowling	  Les	  Alliés	  
Serie	  2	  -‐	  9	  en	  10	  november	  2019	  	  	   :	  	   nog	  te	  bepalen	  
Serie	  3	  -‐	  14	  en	  15	  maart	  2020	   :	  	   Euro	  Bowling	  

	  
Na	  deze	  voorrondes	  wordt	  een	  rangschikking	  per	  leeftijdscategorie	  opgemaakt.	  	  
Categorieën:	  	  -‐	   Junior	  Meisjes	  	   	   -‐	  Junior	  Jongens	  
	   -‐	   Scholier	  Meisjes	   -‐	  Scholier	  Jongens	  
	   -‐	   Miniem	  Meisjes	  	   -‐	  Miniem	  Jongens	  
	   -‐	  	  Preminiem	  en	  Pupil	  Meisjes	  en	  Jongens,	  (gezamenlijk	  klassement).	  
	  
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.	  

	  
Halve	  finale	  

Er	  wordt	  een	  halve	  finale	  gespeeld	  in	  elke	  categorie	  waarvoor	  minstens	  acht	  spelers	  zijn	  ingeschreven.	  

Indien	  geen	  finale	  wordt	  georganiseerd	  zullen	  de	  drie	  eerst	  geklasseerde	  spelers	  na	  de	  voorronde	  een	  
medaille	  ontvangen.	  	  In	  dit	  geval	  is	  de	  Kampioen	  van	  België	  de	  eerst	  geklasseerde	  speler	  na	  de	  voorrondes.	  
De	  halve	  finale	  wordt	  gespeeld	  door	  de	  vier	  eersten	  over	  een	  “best-‐of-‐	  three”.	  	  Een	  tegen	  vier	  en	  twee	  

tegen	  drie.	  De	  verliezers	  ontvangen	  beiden	  een	  bronzen	  medaille.	  
	  

Finale	  

De	  winnaars	  van	  de	  halve	  finale	  spelen	  tegen	  elkaar	  één	  game	  met	  als	  inzet	  de	  titel	  van	  “Kampioen	  van	  
België”.	  

	  
Inschrijven	  via:	  www.bowling.be	  
Voor	  elke	  serie	  moet	  de	  gewenste	  shift	  aangevraagd	  worden	  via	  onze	  website:	  www.bowling.be	  
	  
Totale	  deelnamekosten:	  60,00€	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen).	  
Elke	  deelnemer	  ontvangt	  per	  e-‐mail	  de	  factuur.	  	  
	  
Deze	  moet	  betaald	  zijn	  voor	  de	  einddatum	  van	  de	  factuur.	  
	  


