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Om de dames klasse voor een zo groot mogelijke groep dames aantrekkelijk te maken is voor 2019
onderstaande competitie opzet bedacht:
De competitie wordt in twee (2) delen gesplitst.
- de zogenaamde voorronde
- de aansluitende ‘play-offs’
voorronde
Alle ingeschreven team spelen in de voorronde een halve competitie tegen elkaar. De nummer 1 en 2 van
2018 zijn echter vrijgesteld van de voorronde. Afhankelijk van het totaal aantal deelnemende teams wordt
de voorronde nog opgedeeld in twee poules. Op deze manier kan op zaterdag de voorronde worden
gespeeld.
play-off
Op zondag is de play-off fase. Nu worden de nummer 1 en 2 van 2018 toegevoegd. In de play-off komen de
nummer 1 en 2 van de voorronde samen met de nummer 1 en2 van 2018. Zij strijden onderling om de
nationale titel in de dames klasse.
De overige teams uit de voorronde spelen nog hun wedstrijden om tot een finale ranking te komen. Hoe
het schema er exact uit komt te zien is afhankelijk van het totaal aantal deelnemende teams. Dit kan een
halve of hele competitie zijn of knock-out wedstrijden.
Doe mee, en schrijf je in!
We nodigen ALLE dames van harte uit om deel te nemen aan de NK, óók als je niet deel uit maakt van een
dames team! Met alle individuele spelers kunnen we één of meerder teams samen stellen. Zo laten we zien
hoe tof én groot dames-kanopolo is!!!
Na afloop evalueren we deze opzet en bepalen we een vervolg voor volgende jaren.

voorbeeld wedstrijdschema bij 8 deelnemende teams:
In de voorronde spelen 6 teams een halve competitie (= 5 wedstrijden per team)
In de play-off fase spelen de nummer 1 en 2 van 2018 met de nummer 1 en 2 van de voorronde één keer tegen elkaar
(= 3 wedstrijden per team)
De nummer 3 t/m 6 van de voorronde spelen ook nog éénmaal tegen elkaar en bepalen daarmee de plaatsen 5 t/m 8
in de eindrangschikking (= 3 wedstrijden per team)
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