
In aanvulling en wijziging op het Verenigingskampioenschappen 2016-2017 reglement is dit finale's 

reglement van toepassing. Een en ander wegens het aantal deelnemers aan de voorronden.

Finale's

De uitslag van de voorronden wordt Donderdag 2 maart uiterlijk om 23:00u gepubliceerd op de website.

De finale's worden gespeeld op vrijdag 3 maart 2017 om 19:30 uur. 

Deelnemers dienen 30 minuten voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn.

De score van de voorronden en halvefinale worden voor alle klassen niet meegenomen in de puntentelling voor de finale.

Serie Klasse Finalisten Aanvang Games Systeem

1 Dames A 3 19:30 u 3 Europees

1 Dames B 3 19:30 u 3 Europees

1 Heren A 6 19:30 u 3 Europees

1 Heren B 6 19:30 u 3 Europees

1 Heren HCP 3 19:30 u 3 Europees

1 Dames HCP 3 19:30 u 3 Europees

2 Heren A 3 21:15 u Stepladder Europees

2 Heren B 3 21:15 u Stepladder Europees

2 Dames A 3 21:15 u Stepladder Europees

2 Dames B 3 21:15 u Stepladder Europees

Halve finale

Dames en Heren A en B spelen een halvefinale van 3 games.

Per klasse gaat de top 3 naar de Stepladder finale en de gegooide pinfall wordt weer niet meegenomen.

Dames en heren HCP spelen alleen een finale van 3 games.

Na de HCP finale is bekend wie nr's 1, 2 en 3 zijn geworden

Er wordt gespeeld met 2 spelers per baan.

Stepladder finale

De nr's 3 spelen tegen de nr's 2 in 2 games en de nr 1 mag ingooien op een andere baan.

Er wordt gespeeld met 1 speler per baan. Na elke game/One-Ball Roll-Off wordt er gewisseld van baan met de tegenstander.

De speler met de hoogste score wint de game en krijgt 1 punt. De speler met 2 punten gaat door naar de volgende ronde.

Indien na 2 games de score 1-1 is dan wordt er een 'One-Ball Roll-Off" gegooid om de winnaar(es) te bepalen.

Een 'One-Ball Roll-Off' houdt in dat elke speler 1 bal gooid (volle set pins) en de speler met het hoogste aantal pins wint.

De 1e 'One-Ball Roll-Off' is op de baan waar de speler zijn laatste game heeft gespeelt.

Indien beide spelers hetzelfde aantal pins gooid dan wordt er nog een 'One-Ball Roll-Off' gegooid tot er een winnaar(es) is.

De winnaar(es) van de wedstrijd tussen nr 3 en nr 2 speelt 2 games tegen de nr 1.

Het format van deze wedstrijd is hetzelfde als die tussen de nr's 3 en nr's 2.

De winnaar(es) van de wedstrijd tegen de nr 1 wordt kampioen.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Banen olien

Banen olien

Rond 22:15 u Prijsuitreiking
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