
Tijd Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4 Rink 5 Rink 6
10:00 nr. 1 - nr. 3 nr. 2 - nr. 4 nr. 5 - nr. 7 nr. 6 - nr. 8
11:25 nr. 9 - nr. 11 nr. 13 - nr. 14 nr. 10 - nr. 12 nr. 15 - nr. 16 nr. 17 - nr. 18
12:50 nr. 5 - nr. 8 nr. 6 - nr. 7 nr. 1 - nr. 4 nr. 2 - nr. 3
14:15 nr. 13 - nr. 16 nr. 15 - nr. 18 nr. 14 - nr. 17 nr. 9 - nr. 12 nr. 10 - nr. 11
15:40 nr. 3 - nr. 4 nr. 5 - nr. 6 nr. 1 - nr. 2 nr. 7 - nr. 8
17:05 nr. 14 - nr. 15 nr. 9 - nr. 10 nr. 13 - nr. 18 nr. 11 - nr. 12 nr. 16 - nr. 17

VOORRONDE (10 ENDS) 30 juni 2018
In groep D spelen 2 team van dezelfde vereniging. Afspraak is dat deze in de eerste ronde tegen elkaar spelen. Dus ronde 3 uit het 
westrijdreglement wordt daarom in deze groep als eerste gespeeld.

Het NK wordt als volgt gehouden
De ranglijst van de teams voor de pouleindeling is bepaald via de rankingpunten behaald tijdens het NK Mixed Pairs Outdoor 2017 
Heeft een speler in 2017 niet meegedaan en in 2016 wel, dan zijn de rankingpunten 2016 meegenomen.
De indeling over de poules is volgens artikel 17 van het Organisatie en wedstrijdreglement verricht

TRAIL ENDS
Zowel tijdens de voorronde als de finale wordt er als proef gespeeld met 2 echte trail ends met 2 bowls per speler.

VOORRONDE (10 ENDS) 30 juni 2018
In de voorronde kan een wedstrijd in een gelijk spel eindigen. Er hoeft dan geen extra end gespeeld te worden. 
De eindstand van de voorronde wordt bepaald op wedstrijdpunten, shotsaldo, shot voor en aantal gewonnen ends.
Dit wordt gedaan via een wiskundige formule die een puntenaantal uitrekend.
Als teams hetzelfde puntenaantal hebben, dan gaat het als volgt:
Zijn er twee teams met hetzelfde puntenaantal, dan wordt gekeken naar de onderlinge wedstrijd. Was die er niet of was dit een gelijk
spel, dan wordt er een extra end gespeeld. 
De winnaar van de toss mag bepalen of zijn team zelf begint of dat het andere team moet beginnen. Degene die een dead end (muv de bowls 
liggen even ver van de jack) veroorzaakt verliest de wedstrijd. Is het end onbeslist dan spelen de skips een extra end met 2 bowls. 

Als er meer dan twee teams zijn met hetzelfde puntenaantal, dan spelen deze teams gezamenlijk een extra end tegen elkaar.
De volgorde van spelen wordt via loting bepaald, door het trekken van een nummer (bij drie teams tussen de nummer 1, 2 en 3).
Het team met nummer 1 speelt eerst, daarna 2 enz.. De winnaar, tweede en derde van het extra end wordt bepaald op dezelfde wijze als 
bij 2 teams.
bij 2 team. Is de eerste bowl van 2 of meer teams gelijk, dan geld voor hun volgorde de tweede bowl. Is die ook voor 2 of meer teams gelijk,
dan wordt er alsnog tussen hun geloot.

NIOBB NK Mixed Pairs Outdoor 30 juni en 1 juli 2018
Het NK Mixed Pairs wordt gehouden zaterdag 30 juni (voorronde) en 1 juli (finale)/  De locatie is de bowlsgreen van de 

Enschedese Bowls Vereniging Geessinkweg 148a 7544 RB Enschede
Contactpersoon NK: Dick Drosten    06-2025 3438

Schema voorronde 30 juni 2018




