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Op 9 mei 2015 gaat de “Dag van de Kampioenen” - Jeugd door in Bowl Inn Sint-Martens-Latem.

09u00: laatste speeldag (scratch) / finale (handicap) Interteams Jeugd
Voor de scratch-afdeling vindt op 09-05-2015 de laatste van zeven speeldagen plaats.
Voor de handicap-afdelingen zal op 09-05-2015 een finale worden georganiseerd.  Voor deze finale
zullen worden uitgenodigd de teams die, na zeven speeldagen, als eerste zijn geplaatst in hun
respectievelijke reeksen.
Er wordt een round-robin gespeeld (elk team speelt 1 game tegen alle andere teams).  
Bij winst krijgt men 2 punten, bij een gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.
De winnaar is diegene die na de vijf wedstrijden het meeste punten heeft verzameld.  
Bij gelijkheid van punten wordt gekeken naar het totaal aantal kegels (inclusief handicap) gegooid
tijdens de finale.  Bij verdere gelijkheid wordt gekeken naar het totaal aantal kegels (scratch)
gegooid tijdens de finale.  Wanneer hierna nog steeds een gelijkheid is, dan wint het team dat het
kleinste verschil heeft tussen de laagste en de hoogste teamscore met handicap (over de vijf
wedstrijden tijdens de finale).

14u00: finales nationaal kampioenschap individueel Jeugd
Zoals reeds werd gemeld zal enkel een finale worden georganiseerd voor de reeksen waarin
minstens 8 inschrijvingen zijn verricht.  Er worden vier medailles voorzien voor elke reeks:
1x goud, 1x zilver en 2x brons.
Voor wat betreft de volgende twee reeksen is er, bij gebrek aan minstens 8 inschrijvingen,
geen finale en bijgevolg een rechtstreeks klassement :
Juniors meisjes:
goud: Jespers Bauke, zilver: Coopmans Annouk
Miniemen meisjes :
goud: Hennin Athénaïs , zilver: Haest Shinya
Voor de volgende vijf categorieën is er een finale voorzien :
Preminiemen en Pupillen jongens en meisjes: finalisten:
Pellegroms Darren, Bernard Maxence, Mertes Liam, Pironet Jorrit
Miniemen jongens: finalisten:
Taels Kevin, Jönsson Kylian, Bernard Clément, Burggraeve Lucas

Scholieren jongens: finalisten:
Leroy Gregory, Belmans Joppe, De Smet Kevin, Van Der Vloet Ruben
Juniors jongens: finalisten:
Van Der Vloet Philip, Bodart Sebastien, Aernoudt Marawan, Caes Sven
Scholieren meisjes: finalisten :
Thys Jolien, Jaeger Cathy, Vanerom Inge, Hooyberghs Colette
De finale zal als volgt worden gespeeld :
De vierde geklasseerde zal spelen tegen de eerste geklasseerde (best of three).
De tweede geklasseerde zal spelen tegen de derde geklasseerde (best of three).
De twee winnaars zullen onder elkaar (en over één game) beslissen wie nationaal kampioen wordt.
De kegels van de drie reeksen tellen enkel mee voor wat betreft de rangschikking (eerste,
tweede, derde en vierde) van de spelers voor de finale.  De finale is scratch en zonder bonus.

16u00: “BOWLFUN”
Gratis voor alle aanwezige kinderen.

17u00: prijsuitreiking
Interteams Jeugd
Nationale Kampioenschappen Dubbels Jong en Volwassen
Nationale kampioenschappen Dubbels
Nationale kampioenschappen Individueel
Jeugdspelers van het jaar

De BBSF zal voor alle jeugdspelers die deelnemen aan de
“Dag van de Kampioenen” - Jeugd
iets voorzien om te eten !!

