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Info	  Nationaal	  Kampioenschap	  Jeugd	  Dubbels	  Gemengd	  
Jong	  en	  Volwassen	  

	  
12-‐13.01.2019:	  Bowlmaster	  
	  
Een	  dubbel	  kan	  worden	  gevormd	  door	  een	  jongen	  of	  meisje	  (max.	  junior)	  samen	  met	  een	  dame	  of	  heer	  
(volwassene).	  
	  
Men	  wordt	  ingedeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  

1	  –	  185	  en	  +	  
2	  –	  175	  –	  184	  
3	  –	  165	  –	  174	  
4	  –	  155	  –	  164	  
5	  –	  154	  en	  –	  

Om	  te	  bepalen	  in	  welke	  categorie	  men	  terecht	  komt,	  moet	  men	  het	  officieel	  gemiddelde	  van	  beide	  spelers	  
samen	  tellen	  en	  het	  totaal	  delen	  door	  2.	  
Art.	  8	  –	  Nieuwe	  spelers	  zonder	  gekend	  gemiddelde	  starten	  met	  een	  gemiddelde	  van	  160	  met	  uitzondering	  van	  
de	  jeugdcategorieën	  preminiem	  en	  pupil	  waar	  gestart	  wordt	  met	  een	  gemiddelde	  van	  110.	  (Wanneer	  zij	  in	  de	  
loop	  van	  het	  seizoen	  6	  games	  gespeeld	  hebben	  zal	  hierop	  een	  nieuw	  gemiddeld	  bepaald	  worden).	  	  	  
	  
Na	  zes	  games	  is	  er	  een	  definitief	  klassement	  in	  alle	  categorieën	  (geen	  finale).	  
	  
Bij	  gelijkheid	  van	  kegels	  zal	  het	  team	  met	  het	  kleinste	  verschil	  tussen	  de	  hoogste	  en	  de	  laagste	  game	  (score	  
van	  het	  team)	  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	  dubbels.	  
	  
Inschrijvingen	  via	  de	  website:	  www.bowling.be	  
	  
Elke	  deelnemer	  ontvangt	  per	  e-‐mail	  een	  factuur	  die	  dient	  betaald	  te	  zijn	  vóór	  de	  aanvang	  van	  het	  
kampioenschap.	  
	  
De	  deelnamekost	  bedraagt:	  
Jeugdspeler	  25,00	  Euro	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen)	  
Volwassene	  35,00	  Euro	  (games	  en	  bijdrage	  BBSF	  inbegrepen)	  	  
	  


