HOOFDSCHEMA Nationaal Mini Kampioenschap 2016

totaal 50 teams, per ronde speelt ieder team 4 wedstrijden.

datum 17-2-2016

1e voorronde 19 maart 2016, alle aangemelde teams worden op ranking van uitslagen NK Mini's 2015 ingedeeld door leden van het LJO

1e voorronde 19 maart 2016
50 teams
verdeeld over 10 locaties
in poules van 5 teams

beste 25 tems naar kampioen poule

Kampioen poule
halve competitie per poule
ieder team 4 wedstrijden
geen gelijke spelen, altijd een winnaar
nrs. 1 en 2 plus 2 beste nrs. 3 uit poules
naar finaledag Nationaal Mini Kampioenschap
voor verliezers, 13 teams, is het einde toernooi
er wordt nog onderzocht of er nog een
eindtoernooi komt voor deze afvallers

halve competitie per poule (ieder team 4 wdstrijden, geen gelijke spelen, altijd een winnaar)
nrs. 1 en 2 plus 5 beste nrs. 3 uit poule 1 t/m 10 naar 2e voorronde, Kampioen poule.
overige nrs. 3 plus nrs. 4 en 5 uit poule 1 t/m 10 naar 2e voorronde Challenge poule

minste 25 tems naar challenge poule

2e voorronde 2 april 2016
Kampioen poule
25 teams
verdeeld over 5 locaties
in poules van 5 teams

2e voorronde 2 april 2016
Challenge poule
25 teams
verdeeld over 5 locaties
in poules van 5 teams

Finaledag 23 april 2016
Kampioen poule
locatie REL, Etten-Leur
12 teams
4 poules van 3 tems

Finaledag 23 april 2016
Challenge poule
locatie URC, Utrecht
12 teams
4 poules van 3 tems

Kampioen poule

Challenge poule
halve competitie per poule
ieder team 4 wedstrijden
geen gelijke spelen, altijd een winnaar
nrs. 1 en 2 plus 2 beste nrs. 3 uit poules
naar finaledag Challenge poule
voor verliezers, 13 teams, is het einde toernooi
er wordt nog onderzocht of er nog een
eindtoernooi komt voor deze afvallers

Challenge poule

CUP (1 t/m 4)

CUP (1 t/m 4)

PLATE (5 t/m 8)

PLATE (5 t/m 8)

BOWL (9 /m 12)

BOWL (9 /m 12)

