
aantal 

week datum activiteit ronden opmerkingen

14 3-4-2019 Vilt 2

15 10-4-2019 Kort 2

16 17-4-2019 Vilt 2

17 24-4-2019 Kort 3

18 1-5-2019 Vilt 2

19 8-5-2019 Kort 3 0

20 15-5-2019 Vilt Kort 2 3

21 22-5-2019 Kort 3 Voorronde beker 

22 29-5-2019 Vilt 2

23 5-6-2019 Kort 3 Bekerronde (laatste 16)

24 12-6-2019 Vilt 2 3

25 19-6-2019 Kort 3 Bekerronde (laatste 8)

26 26-6-2019 Vilt 2 3

27 3-7-2019 Kort 3 Bekerronde (laatste 4)

28 10-7-2019 Vilt 2

29 17-7-2019 Kort 3 Bekerronde (Finale)

35 28-8-2019 Kort 3

36 4-9-2019 Vilt 2

37 11-9-2019 Kort 3 2 tegen 2 

38 18-9-2019 Vilt 1

39 25-9-2019 Kort 1

Aanvang:

Clubavonden 2019 (met aanpassingen)

Beker:

De beker wordt ook dit jaar geintergreerd in de clubavonden.

Je speelt per bekeravond 3 ronden die ook meetellen voor de clubavond.

TOELICHTING:

Als er meer dan 16 deelnemers zijn wordt op 22-05-2019 een voorronde gespeeld over 3

De beste 16 spelers gaan uitmaken wie de sterkste is volgens het knock out systeem.

ronden om eeen ranglijst te maken. De beste 16 spelers plaatsen zich voor de volgende ronde

Er zal elke bekerronde avond blind geloot worden.

De clubavonden beginnen om 19:00 uur.

Wanneer er een bekeravond is, dan beginnen om 19:15 uur



Vilt 19  ronden aantal te spelen ronden 13

Etherniet 27 ronden aantal te spelen ronden 20

 

2 tegen 2:

Bouwvak:

niet meer mee. Bij gelijke stand wordt er barrage gespeeld volgens sudden death.

Vanaf de kwartfinale(laatste 8) gaat het om het aantal behaalde punten en telt het slagen totaal

Finale avond is: 17 juli 2019. 

Bij een gelijke stand wint diegene met het laagst aantal slagen. Is die ook gelijk dan wordt volgt

een barrage vanaf baan 1 volgens knock out systeem.

ronden spelen(voor clubavond). DUS: geen matchplay.

Systeem is: beste uit drie ronden. Je kunt na 2 ronden al gewonnen hebben, maar dan toch drie 

clubkampioenschap.

De wedstrijdleiding kan indien noodzakelijk anders besluiten.

Clubkampioenschap:

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap gelden de volgende regels.

De verliezers van elke ronde spelen daarna elke avond gewoon voor de clubcompetitie

Ik ga er vanuit dat iedereen meedoet aan de beker.

Ben je op een van de avonden niet aanwezig, dan is dat gewoon een verliespartij.

Bouwvak noord is van week 31 t/m week 33

Er zijn geen officiele clubavonden van week 31 t/m week 33

Er kan dan wel gespeeld worden, maar deze avonden tellen niet mee voor het

Er zal tijdens de clubavonden blind geloot worden. Je moet dus spelen met diegene die je loot.

Bij het 2 tegen 2 wordt er geloot wie met wie speelt en tegen wie.

Opgave hiervoor kan op de clubavond hiervoor.

Deze wedstrijd telt niet mee voor het clubkampioenschap.


