KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KOLFBOND

AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT

KLASSEKAMPIOENSCHAPPEN
INLEIDING Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Klassekampioenschappen is samengesteld na overleg binnen en
goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen
Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen en is van toepassing met ingang van het seizoen 2013-2014.
DEFINITIES EN BEGRIPPEN –
1. Bij de Klassekampioenschappen (hierna: KK) spelen personen op individuele basis.
2. Deelname aan de KK is voorbehouden aan bij de KNKB ingeschreven personen. Niet-ingeschrevenen
kunnen eveneens deelnemen, mits zij ter plaatse het op dat moment geldende
bondslidmaatschapsbedrag afdragen.
3. De individuele punten behaald in de voorronde worden meegerekend bij het bepalen van de
classificering voor het opvolgende seizoen. Er mag slechts voor één (1) vereniging worden uitgekomen,
dus ook éénmaal worden gespeeld, zelfs als men lid is van meerdere verenigingen.
4. De KK bestaan uit een voorronde en een finale partij. De voorronde bestaat uit twee partijen van elk vijf
series. Een serie bestaat uit drie slagen – de uitklap, de optrek en de puntenslag. De finalepartij bestaat
uit 5 series. Alleen de eerste serie van de voordagen begint men met een aanbal. In de finale mag bij
aanvang geen aanbal worden genomen.
INSCHRIJVING –
Voor deelname aan de KK dient geen inschrijvingsgeld te worden betaald.
DE WEDSTRIJDLEIDING –
De wedstrijdleiding tijdens de voorronden bestaat uit minstens twee personen. Bij de voorronden zijn
minimaal twee markeurs aanwezig.
Tijdens de finale zijn dit er drie - zij bepalen in onderling overleg een roulatie-schema, waarbij zo nodig, in
overleg met de wedstrijdleiding, rekening kan worden gehouden met het mogelijk spelen van mensen van de
eigen vereniging.
De niet in de baan staande derde markeur pauzeert, maar blijft mede-verantwoordelijk voor een goed verloop
van de wedstrijd.
FINALE –
Na de voorronden worden per klasse in beginsel de 6 hoogstgeplaatsten toegelaten tot de finale. Indien
hiervoor aanleiding bestaat kan de wedstrijdleiding afwijken van dat aantal en/of de samenstelling.
Aantal: Indien meerdere personen zich na de voorronden met een gelijk aantal punten als laagste (6 e)
kwalificeren voor deelname aan de finale. Al deze personen mogen deelnemen aan de finale. Het
prijzenpakket zal dan evenredig worden uitgebreid. Het minimum aantal spelers in de finale is drie (3)
per klasse. Het totaal aantal kolvers in de finale bedraagt maximaal veertig (40).
Samenstelling: dit betreft (voornamelijk maar niet alleen) de situatie tussen de super- en 1e klas waarbij
supers met een zeer slechte score uit de voorronde toch in de finale zouden mogen spelen wegens
gebrek aan voldoende deelname in de superklas. En dit terwijl goedspelende (en beter als supers
scorende) 1e klassers van een finaleplaats worden uitgesloten wegens een grote opkomst en hoge
scores in die 1e klasse. Als leidraad wordt gehanteerd het minimaal aantal punten dat een speler in zijn
klas moet slaan volgens de klassificatie. In dergelijke gevallen kan de wedstrijdleiding besluiten het
aantal finalisten in een klas te verminderen en aan te vullen met een zelfde aantal
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hoogstgeklasseerden (tot op dat moment niet-finalisten) uit een andere klas. Dit kan inhouden dat het
prijzenpakket moet worden uitgebreid (zie hiervoor bij “aantal”).
Geplaatsten die niet aan de finale kunnen of willen deelnemen dienen dit onverwijld, tot uiterlijk 4 uur voor
aanvang van de finale, door te geven aan de wedstrijdleiding. De gestelde tijd is noodzakelijk voor het
oproepen van de eerstvolgende finalekandidaat en het aanpassen van de administratie.

EINDSTAND De eindrangschikking wordt per klas bepaald door de geslagen punten uit de voorronde vermeerderd met het
totaal aantal punten van de finaleronde. Indien meerdere spelers in een klas eindigen met een gelijk aantal
punten volgt een barrage. Dit geldt alleen voor de plaatsen 1, 2 en 3. Een barrage wordt beslist over een
partij van drie series. De volgorde van spelen wordt vastgesteld door loting. Indien na de barrage opnieuw
een gelijke stand wordt bereikt speelt men verder met een enkele serie – net zo lang tot er een beslissing is
gevallen.
De resterende ranglijst van die klas wordt samengesteld naar het totaal aantal punten en, indien gelijk voor
een plaats, bepaald door het hoogst aantal geslagen 12-en. In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de
finalepartij en indien nodig naar de voorronden. Mocht er dan geen beslissing vallen, wordt middels loting
beslist. De wedstrijdleiding heeft het recht hierin af te wijken als dit de wedstrijd ten goede komt.

PRIJZEN Elke finalist ontvangt een prijs. Het prijzenpakket bestaat uit minimaal 35 prijzen. Deze zijn Finaleprijzen: per klasse : de 1e t/m 6e plaats in de eindrangschikking
Serieprijs :
na voorronden - voor niet-finalisten - per klasse : de hoogste enkele serie
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