
 
MEESTERSCHAP-WEDSTRIJDEN  oktober 2016. 
 
De voorronde: 
  Deze wordt gehouden van maandag 24 oktober  tot en met vrijdag 28 oktober 2016 in  
  kegelhuis  t Wieskamp 
  De wedstrijden lopen over drie banen van elk 10 ballen en nemen voor de clubs de hele 
  avond in beslag. 
  Zorg dat U op tijd aanwezig bent, zodat we op alle banen op tijd kunnen beginnen. 
 
Klasse-indeling: 
  Voor dit Meesterschap geldt een speciale  klasse-indeling, welke afwijkt van de 
  KNKB-norm.  Om verwarring te voorkomen, spreken we dan ook niet van A -, B - en C klasse,  
  maar van 1e-, 2e-, 3e- en 4e klasse, waarbij de 1e klasse een open klasse is. 
  Bepalend voor de klasse-indeling is het gemiddelde over alle 6 ronden in de competitie 2016      
  ongeacht het  aantal ballen dat is gegooid. 
  Voor dames geldt: de 45 dames met het hoogste gemiddelde komen in de eerste klasse, 
   de volgende 25 in de tweede klasse,    
             de daarop volgende 25 in de derde klasse, 
             de overigen in de vierde klasse.   
  Voor heren geldt:  de 40  heren met het hoogste gemiddelde komen in de eerste klasse, 
             de volgende 25 in de tweede klasse,    
   de daarop volgende 25 in de derde klasse, 
             de overigen in de vierde klasse.    
  Degenen die niet aan de competitie hebben deelgenomen, waarvan dus geen gemiddelde 
  bekend is, zijn ingedeeld in de vierde klasse. 
  Op blad 5 en 6 treft U een overzicht aan van de indeling van alle deelnemers(sters). 
   
 
Dagprijzen: 
  In de voorronde, is elke avond voor de hoogste gooier en gooister in zijn/haar klasse 
  over het totaal van de drie banen een dagprijs beschikbaar.  
 
Deelname finalewedstrijden: 
  Hiervoor komen in aanmerking: 
 1e klasse: 18 dames en heren met de hoogste score 
 2e klasse: 10 dames en heren met de hoogste score 
 3e klasse: 10  dames en heren met de hoogste score 
 4e klasse: 10  dames en heren met de hoogste score 
  De eerste klasse is een open klasse, d.w.z. dat eventuele dames/heren uit de 2e, 3e of 4e  
  klasse, die zich tevens hebben geplaatst voor de open finale, daaraan mogen deelnemen.  
  Deze personen kunnen maar aan één finale meedoen, hij of zij is vrij in de keuze. 
 
Data en locatie finalewedstrijden: 
  Zaterdag 29 oktober 2016 eerste(open) klasse, aanvang 19.00 uur. 
  Zaterdag 5 november 2016 heren  tweede,derde en vierde klasse, aanvang 14.00 uur. 
  Zaterdag 5 november 2016 dames  tweede,derde en vierde klasse, aanvang 19.30 uur. 
  De finale wedstrijden worden eveneens in kegelhuis t Wieskamp gehouden. 
  Alle deelnemers(sters) gooien op alle zes banen 10 ballen. 
  De duur  van de finalewedstrijd in de open klasse is  ca. vier uur, de duur van de andere  
  twee finalewedstrijden is ca. drie uur en 30 minuten 
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Belangrijk: 
  Indien U voor deelname aan deze finalewedstrijden in aanmerking komt, moet  U zelf, of  
  een clubgenoot een deelnamebewijs halen en ondertekend inleveren.  
  Deze deelnamebewijzen voor de  1e (open)  2e - 3e en de 4e  klasse zijn op vrijdagavond          
  28 oktober  2016 om 22.00 uur in kegelhuis t Wieskamp te verkrijgen.  
  
  Van degene die vrijdagavond 28 oktober geen deelnamebewijs voor de finale's  
  in de 1e (open) - 2e - 3e en de 4e klasse heeft ingeleverd, wordt aangenomen dat hij  
  of zij geen  belangstelling heeft voor deelname aan deze finale's. 
  
  De deelnemers(sters)  voor de finalewedstrijden  worden verzocht om een kwartier  
  voor aanvang van de wedstrijd  in het kegelhuis aanwezig te zijn. 
  Men dient voor elke ronde op tijd bij de baan te zijn.  
  Te laat komen wordt beschouwd als niet gegooid hout op de betreffende baan. 
  Het in de voorronde gegooide hout telt niet mee. 
  Meester in elke klasse zijn zij en hij, die over alle zes banen het meeste hout hebben   
  verzameld. 
 
Prijzen: 
  De prijs in de open klasse is een gouden kegeltje en in de overige drie klassen een 
  zilveren kegeltje. 
 
Prijsuitreiking: 
  De prijsuitreiking zal direct na afloop van de finalewedstrijden plaatsvinden. 
 
Meegooien:   Leden die op hun "eigen avond" verhinderd zijn om de voorronde te gooien,   
kunnen op maandag 24 oktober na/mee gooien. 
Voor degenen die op de maandagavond de voorronde moeten gooien kunnen op dinsdag 25 
oktober na/mee gooien. Beide avonden om 21.00 uur aanwezig zijn. 
Voorwaarde is, dat de kegelaars(ster) die hier gebruik van willen maken, uiterlijk vrijdag 21 
oktober  voor 18.00 uur dit moeten melden bij het secretariaat van wedstrijdcomm. 
Per E-mail : wibbels.sr@hotmail.com of telefonisch: 0543-562122. 
   
  Programma: 
  Zie hiervoor blad 3 
 
Griffieren: 
  Zie hiervoor blad 4, waarop het griffierrooster voor de 
  drie finalewedstrijden is opgenomen.  
  Griffieren tijdens de voorronde’s doen we zoals bij de competitie. 
 
Regels voor alle wedstrijden: 
a) Alle wedstrijden worden naar KNKB/WKB reglement gespeeld. 
b) In alle onvoorziene omstandigheden is de uitspraak van de  

Wedstrijdcommissie bindend. 
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