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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  Singles	  Veteranen	  
met	  regionale	  voorronde	  

	  
	  
	  

a. Voorronde	  (35,00€):	   6	  games	  
Regio	  1:	  	   Bowling	  Anglo	  Hamme	  (09-‐12/12/2021)	  
Regio	  2:	  	   Bowling	  Carré	  d’As	  (12/12/2021)	  

	  
• Dit	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  in	  4	  categorieën	  

-‐	  Dames	   Veteranen	  Dames	  Handicap	  (80%	  van	  210)	  

-‐	  Cat.	  1	   Veteranen	  Heren	  Scratch	  200	  en	  meer	  
-‐	  Cat.	  2	   Veteranen	  Handicap	  170	  tot	  199	  (80%	  van	  210)	  

-‐	  Cat.	  3	   Veteranen	  Handicap	  169	  en	  minder	  (80%	  van	  210)	  
• Het	  kampioenschap	  wordt	  gespeeld	  over	  één	  blok	  van	  zes	  games	  en	  in	  twee	  regio’s	  naar	  keuze	  van	  de	  speler.	  

• Na	  deze	  voorronde	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld	  in	  elke	  regio.	  
• Ingeval	  van	  gelijkheid	  zal	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  zes	  games	  bepalend	  zijn.	  

	  
b. Finale	  (20,00€):	  

26	  maart	  2022:	  nog	  te	  bepalen	  
	  
• In	  elke	  regio	  gaan	  per	  categorie	  de	  hoogst	  geklasseerde	  spelers	  door	  naar	  de	  kwartfinale	  met	  een	  ratio	  van	  1	  op	  

3	  inschrijvingen	  en	  een	  minimum	  van	  één	  speler	  (Vb.:	  4=1	  –	  5=2).	  
• Naast	  de	  personen	  die	  reeds	  weerhouden	  werden	  op	  basis	  van	  de	  quota	  zullen	  ook	  de	  afzeggingen	  en	  de	  vrije	  

plaatsen	  aangevuld	  worden	  met	  spelers	  uit	  de	  2	  regio’s	  volgens	  het	  hoogste	  aantal	  behaalde	  kegels.	  
• De	  finale	  wordt	  gespeeld	  over	  6	  games.	  De	  kegels	  uit	  de	  voorronde	  vervallen.	  

• Na	  deze	  finale	  wordt	  een	  klassement	  opgesteld	  dat	  de	  titel	  “Kampioen	  van	  België”	  in	  hun	  categorie	  bepaalt.	  
• Bij	   gelijkheid	   van	   kegels	   wordt	   de	   speler	   met	   het	   kleinste	   verschil	   tussen	   de	   6	   gespeelde	   games	   het	   hoogst	  

geklasseerd.	  Indien	  er	  nog	  gelijkheid	  bestaat	  is	  de	  hoogste	  game	  bepalend.	  

	  
	  
Elke	  deelnemer	  ontvangt	  per	  e-‐mail	  de	  factuur.	  Deze	  moet	  betaald	  zijn	  voor	  de	  einddatum	  van	  de	  factuur.	  


