
Afvaardigingsbeleid Gewest MN 1 Teams

A-klasse Driebanden Groot

De A-klasse driebanden groot heeft in MN 1 twee kampioenen (Het Sticht en Eem- 
en Flevoland) die in een uit- en thuiswedstrijd gaan bepalen wie kampioen wordt in
MN 1. Er wordt gespeeld met drietallen en er mag gerouleerd worden. De 
kampioen van MN1 speelt op zaterdag 26 mei een dubbele thuiswedstrijd tegen de 
kampioen van MN 2, en op zondag 27 mei  een dubbele uitwedstrijd tegen de 
kampioen van MN 2. In elke wedstrijd (vier in totaal) zijn 2 matchpunten te 
behalen (2 partijpunten per duel en 1 extra punt voor het hoogste 
carambolepercentage, zoals gebruikelijk). Het team met de meeste matchpunten is 
kampioen van Gewest Midden Nederland. Bij gelijke matchpunten brengt het 
verschil in partijpunten de winnaar. Is dat ook gelijk dan beslist het 
carambolepercentage.

 

B1-, B2-, C1-, C3- en C4-klasse

Amsterdam en Betuwe/Veenendaal hebben één afvaardiging en Eem- en Flevoland en Het 
Sticht hebben twee afvaardigingen. Je speelt dus met zes teams de gewestelijke finale en 
de kampioen gaat naar het NK.

C2-klasse

Betuwe/Veenendaal, Eem- en Flevoland en Het Sticht hebben twee afvaardigingen en 
spelen dus met zes teams de gewestelijke finale. De kampioen gaat naar het NK.

Dames

Amsterdam heeft dit seizoen (2017-2018) geen afvaardiging. Het Sticht, Eem- en 
Flevoland en Betuwe/Veenendaal hebben dus twee afvaardigingen. Het team bestaat uit 
drie dames en er mag gerouleerd worden. De competitieleider van het district bepaalt wie 
er naar het gewest mag en ziet erop toe dat het moyenne dat wordt opgegeven, ook een 
eerlijk en officieel moyenne is. De kampioen gaat naar het NK.

Alle teams spelen met drietallen allen in een poule van zes teams. De afgevaardigde 
teams krijgen begin mei bij de uitnodiging voor de gewestelijke finale, ook een 
roulatieformulier meegestuurd, die ze ingevuld dienen te retourneren naar mij, zodat ik 
het wedstrijdschema kan invullen.Betuwe/Veenendaal, Eem- en Flevoland en Het Sticht 
hebben twee afvaardigingen en spelen dus met zes teams de gewestelijke finale. De 
kampioen gaat naar het NK.


