VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN VOOR DE SENIOREN 2019-2020

Van 2 maart t/m 8 maart worden de verenigingskampioenschappen gespeeld voor alle
leden (senioren) van Bowling Vereniging Tiel.
De finale word gespeeld op 8 maart 2020.
Door elke deelnemer/ster wordt in de voorronde 6 games single en 4 games dubbel
gespeeld volgens Europees systeem. Bij de dubbel is mixed toegestaan. Deze worden in
de eindstand meegerekend in de klasse bij de heren dubbels.
Re-entry is niet mogelijk.
NB: Indien jeugdleden mee doen aan de verenigingskampioenschappen senioren ,
Dan zal de kampioen van de jeugd ook de vereniging mogen vertegenwoordigen in
zijn klasse.
Er wordt gespeeld in onderstaande klassen
DAMES:
A/B klasse 160 of hoger
C/D klasse 0 t/m 159,99

HEREN:
A/B klasse 175 of hoger
C/D klasse 0 t/m 174,99

Een speler met een pasgemiddelde van 0 wordt ingedeeld aan de hand van het
gemiddelde wat hij/zij had op 13 februari 2020 in de huisleague.
Heeft hij/zij ook geen huisleague gemiddelde dan speelt hij/zij mee in de A/B klasse.
Een speler/ster mag altijd in een hogere klasse inschrijven dan vermeld is op het
bowlingpasje, dient dit vooraf kenbaar te maken
Graag op tijd aanwezig zodat we op tijd kunnen starten.
De verenigingskampioen(e) is diegene die, in welke klasse dan ook, over het gehele
kampioenschap de hoogste pinfall heeft behaald.
Finaleplaatsen
De finale bij de dames zal gespeeld worden door de 8 hoogste scores over 10 games
ongeacht welke klasse. Bij de heren zal de finale gespeeld worden door de 16 hoogst
scorende spelers ongeacht welke klasse.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per persoon, ongeacht het aantal games dat men
speelt. In dit bedrag zit een gedeelte sponsering van het bowlinghuis.
Prijzen
De nr. ‘s 1, 2 en 3 single ( 6 games ) in iedere klasse ontvangen een sportprijs
(herinnering) . Voor de winnaars van de dubbel is er ook een sportprijs.
De kampioenschappen worden gespeeld volgens het NBF reglement.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.
Wij hopen op een leuk en geslaagd toernooi. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij
dit graag.
Namens het bestuur,
Petra Kleijnen, wedstrijdzaken.

