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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  
	  

Trio’s	  Dames	  	  
	  
Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  1	  serie	  van	  6	  games.	  
-‐	  	   17-‐18.10.2015	  in	  Anglo	  Bowling.	  

a. Dit	   kampioenschap	  wordt	   gespeeld	   in	  één	  blok	   van	   zes	   games	  met	   rechtstreeks	   klassement	   (zonder	  

finale).	  
b. De	  categorie	  van	  het	  team	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gezamenlijk	  gemiddelde	  van	  de	  speelsters.	  
c. Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  

• 180	  en	  meer	  
• 179	  en	  minder	  

d. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  

(score	  van	  het	  trio)	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  
de	  volgende	  game.	  

e. Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerden	  teams.	  
	  

Trio’s	  Heren	  
	  
Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  1	  serie	  van	  6	  games.	  
-‐	  	   12-‐17-‐18.10.2015	  in	  Bowling	  Bowlmaster.	  

a. Dit	   kampioenschap	  wordt	  gespeeld	   in	  één	  blok	  van	   zes	  games	  met	   rechtstreeks	  klassement	   (zonder	  
finale).	  

b. De	  categorie	  van	  het	  team	  wordt	  bepaald	  door	  het	  gezamenlijk	  gemiddelde	  van	  de	  spelers.	  

c. Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  
•	   200	  en	  meer	  

•	   185	  tot	  199	  
•	   170	  tot	  184	  
•	   169	  en	  minder	  

	   	  
d. Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  

(score	  van	  het	  trio)	  het	  hoogst	  geklasseerd	  worden.	  Bij	  verdere	  gelijkheid	  telt	  het	  kleinste	  verschil	  met	  

de	  volgende	  game.	  
e. Per	  categorie	  wordt	  een	  medaille	  voorzien	  voor	  de	  eerste	  drie	  geklasseerden	  teams.	  

	  
Inschrijven	  kan	  via	  onze	  website:	  www.bowling.be	  
De	  deelnamekost	  bedraagt	  30,00€	  per	  persoon	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen).	  	  
Elke	  deelnemer	  ontvangt	  per	  e-‐mail	  de	  factuur.	  	  


