
 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2023

Deelname is mogelijk voor alle leden (hoofd- en dubbelleden) van onze vereniging. 

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN

Voorronde : Klasse indeling Heren : Klasse indeling Dames :

Elite        : 195 en hoger Elite        : 185 en hoger

Dinsdag 21 maart A klasse : 185,00 - 194,99 A klasse : 175,00 - 184,99

Serie 1 B klasse : 170,00 - 184,99 B klasse : 160,00 - 174,99

19.30 - 22.00 uur C klasse : 155,00 - 169,99 C klasse : 145,00 - 159,99

D klasse : tot en met 154,99 D klasse : tot en met 144,99

Woensdag 22 maart

Serie 2 Single scratch Amerikaans systeem met 2 spelers per baan :

19.30 - 22.00 uur 6 games voorronde gespeeld op baan 1 t/m 8

6 games finale gespeeld op baan 1 t/m 12

Donderdag 23 maart Bij voldoende deelname 2 serie's  op baan 1 t/m 8

Serie 3 (de scores uit de voorronde worden meegenomen)

19.30 - 22.00 uur

Maximaal 32 finalisten ( 3 per klasse, de rest naar rato verdeeld).

Finale : Zijn er in een klasse minder dan 5 deelnemers dan vervallen er

voor die klasse finaleplaatsen. Bij onvoldoende deelname in een

Zondag 26 maart bepaalde klasse worden er klassen samengevoegd.

tijd nog te bepalen

afh. van 1 of 2 serie's De verenigingskampioen is degene met de hoogste score na de

voorronde en finale, ongeacht de klasse waarin hij / zij is igedeeld.

Prijsuitreiking : Hij / zij wordt uitgezonden naar de Dag der Kampioenen.

tijd nog te bepalen

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD

De voorronde van de Verenigingskampioenschappen Jeugd worden

gelijktijdig met die van de senioren gehouden.

Ze spelen wel in hun eigen categorie :

Pupillen minimaal 6 games (voorronde en finale)

Aspiranten 8 games (voorronde en finale)

Junioren 8 games (voorronde en finale)

Uiterlijk 6 maart :

Inschrijven op het inschrijfformulier op het publicatiebord.
U mag natuurlijk ook een mail sturen naar : wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl

De bijdrage aan de deelnamekosten bedraagt € 12,50, via de bank over te maken

(besloten in de bestuursvergadering van 07-11-2022)

Speelt u niet in de huisleague dan betaald u € 25,00.

Voor meer informatie kijk op de website van de Bowling Vereniging Middelburg 

onder menu hoofdmenu Kampioenschappen, Vereniging, Senioren.


