Reglement
Verenigingskampioenschappen
Senioren 2017 - 2018
Ieder speelgerechtigd lid van de vereniging kan deelnemen aan de Verenigingskampioenschappen.
Er wordt gespeeld volgens het NBF Sportreglement in de onderstaande klassen.
Verenigingskampioen worden de dame en heer die, ongeacht de klasse waarin zij spelen, de hoogste
totaal (voorronden en finale) pinfall hebben. De Verenigingskampioen dames en heren ontvangen
de wisselbeker en hebben recht op deelname aan de NBF Dag der Kampioenen. Daarnaast zijn
er bekers per klasse.
Klasse
A
B
C-D

Heren
190,00 en hoger
175,00 - 189,99
174,99 en lager

Dames
170,00 en hoger
160,00 - 169,99
159,99 en lager

Het pasgemiddelde is leidend. Indien er geen pasgemiddelde op de pas staat vermeld, zal worden
uitgegaan van het laatst bekende gemiddelde in de toptotaallijst. Een klasse vervalt als er minder dan
3 inschrijvingen zijn voor die klasse en zal samengevoegd worden met de klasse daarboven.
Inschrijven in een hogere klasse is toegestaan.
In geval van samenvoeging klassen of vrijwillige inschrijving in een hogere klasse,wordt geen bonus toegekend.
Zie het NBF evenementenplan bowlingseizoen 2017-2018. art. 1.2.4
De A en B klasse spelen scratch en de HCP (C-D) klasse krijgt een handicap op basis van 80% van (220 - pasgemiddelde).
Voorronden
De voorrondes worden gespeeld over 6 games singles, met twee spelers per baan en Europees systeem.
Er is geen re-entry toegestaan.
Spelers dienen 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn en hun inschrijfgeld van € 15,00 betalen.
Extra prijs voor duo
Bij inschrijving kan aangegeven worden met welke andere speler (in dezelfde serie) je een duo vormt.
Dit duo speelt dan samen de voorronde. Spelers zonder duo partner worden aan een andere speler
toegewezen dmv baankeuze (kaartje kiezen) vlak voor de aanvang van de voorronde.
De gegooide score in de voorronde wordt verhoogd met de handicap 80% van (220 - pasgemiddelde) van de betreffende spelers.
Het duo met de hoogste gezamenlijke gemiddelde wint een gratis deelname aan een toernooi (intern of extern).
Finale's
Voor de finale's is er een Finale reglement.
Alle finalisten spelen 6 games europees systeem.
Voor de finale heren en dames A en B geldt een maximum van 6 spelers per klasse.
De totaal scores vanuit de voorrondes worden meegenomen naar de finale.
Het aantal finalisten per klasse wordt bepaald naar rato van het aantal inschrijvingen.
Zie hiervoor de Finale's Reglement Verenigingskampioenschappen senioren 2017 - 2018
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

