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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  Dubbels	  Gemengd	  
	  
	  
Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  1	  serie	  van	  6	  games	  in	  Bowling	  Stones	  Wemmel	  	  
op	  dinsdag	  3	  december,	  zaterdag	  7	  december	  en	  zondag	  8	  december	  2019.	  
	  
Een	  dubbel	  wordt	  gevormd	  door	  één	  speler	  en	  één	  speelster.	  
Een	  dame	  mag	  zich	  2	  keer	  inschrijven	  in	  verschillende	  ploegen	  op	  voorwaarde	  dat	  zij	  geen	  2	  keer	  deelneemt	  in	  
dezelfde	  categorie.	  Voor	  de	  dames	  die	  deelnemen	  aan	  het	  klassement	  van	  de	  Bowler	  of	  the	  Year	  zullen	  de	  
scores	  van	  de	  beste	  deelname	  opgenomen	  worden.	  
	  
Inschrijven	  kan	  via	  onze	  website:	  www.bowling.be	  
	  
Categorieën:	  	  

Cat.	  1	  :	  200	  en	  meer	  
Cat.	  2	  :	  190	  -‐>	  199	  
Cat.	  3	  :	  180	  -‐>	  189	  
Cat.	  4	  :	  175	  -‐>	  179	  
Cat.	  5	  :	  165	  -‐>	  174	  
Cat.	  6	  :	  164	  en	  minder	  	  
	  
•	   De	  categorie	  wordt	  bepaald	  door	  het	  officieel	  gemiddelde	  van	  elke	  speler	  samen	  te	  tellen	  en	  dan	  te	  delen	  	  

door	  2.	  Geen	  officieel	  gemiddelde	  =	  160.	  

	  
Een	  speler	  A	  +	  en	  A	  kan	  niet	  deelnemen	  aan	  categorieën	  5	  en	  6.	  In	  het	  geval	  dat	  ze	  in	  de	  categorie	  5	  of	  6,	  
worden	  ze	  automatisch	  worden	  ingeschreven	  in	  categorie	  4.	  
	  
Na	  6	  games	  is	  er	  een	  definitief	  klassement	  in	  elke	  categorie	  (geen	  finale).	  
Prijsuitreiking	  na	  de	  laatste	  shift.	  
	  
Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  
van	  het	  dubbel)	  	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  de	  
volgende	  game.	  	  
	  
Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerde	  teams.	  
	  
	  
De	  deelnamekost	  bedraagt	  35,00	  Euro	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen).	  	  
Elke	  deelnemer	  ontvangt	  per	  e-‐mail	  de	  factuur.	  Ter	  plaatste	  betalen	  is	  NIET	  mogelijk.	  
	  


