Play offs bepaling A poule seizoen 29
Aanwezigheidspunten blijven gelden alleen de norm is aangepast .
In nieuwe seizoen moet je meer dan 3 x geweest zijn dan de helft van de
competitie wedstrijden (bij een oneven aantal word dit naar boven afgerond).
“V.b. bij 20 competitie wedstrijden is de helft 10”. Dan 10 + 3 dan heb je dus
13 x aanwezigheidspunten nodig voor de toelating in de play offs. (Er is
een uitzondering regel gemaakt voor competitie spelers die op een woensdag
avond niet kunnen i.v.m. team verplichting)
Aantal play off spelers van 16 naar 12 poule A
De play offs worden van 16 naar 8 spelers terug gebracht in poule A.
De 8 spelers die de limiet hebben gehaald door middel van hun
aanwezigheidspunten en single winst percentage. En daar komen dan nog 4
spelers bij dus totaal 12 play off plaatsen.
Directe plaatsing play offs:
Je moet minimaal de benodigde aanwezigheid punten hebben in combinatie
met een top 8 winst percentage. Dan heb je een play off plaats. Bij een
gelijke stand word er gekeken naar tegen legs is dat gelijk volgt er een shoot
out op de play off avond zelf.
Wild Cards play offs!
3 spelers die buiten de play offs vallen, met een de hoogst aantal
aanwezigheid punten maar met een te laag winst percentage, krijgen een
wild card.
1 x een Trippletje
1 spelers met de meeste aanwezigheid punten krijgt het TRIPPLETJE en mag
mee doen aan de play offs. Bij een gelijk aan aanwezigheid punten maakt het
winst percentage het onderling verschil, indien dit gelijk is tellen de tegen
legs.
Poule B word uitgebreid van 8 naar 12 play-offs spelers maar hebben geen
wildcard systeem zoals de A poule. Hier geld alleen play-off bepaling zoals in
de A poule

Veel speel plezier
Ron Kars

