KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KOLFBOND

AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
INLEIDING
Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Nederlandse Kampioenschappen 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 Nederlandse Kampioenschappen (hierna:NK) spelen personen op individuele basis.
2. Deelname aan de NK is voorbehouden aan bij de KNKB ingeschreven personen. Niet-ingeschreven
kolvers/sters kunnen eveneens deelnemen mits zij ter plaatse de op dat moment geldende
bondscontributie afdragen.
3. De individuele punten behaald in de voorronde worden meegerekend bij het bepalen van de
classificatie 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 NK 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 NK 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 toegelaten tot de finale :
1. circa 40 personen met de hoogste score in de voorronde, waaronder
2. de aspiranten met de hoogste score in de voorronde. Indien een of meerdere aspiranten na de
voorronde met een gelijk aantal punten aanspraak maken op de derde finaleplaats mogen zij allen in de
finale spelen. Afhankelijk van het aantal deelnemende aspiranten en de door hen geslagen punten,
beslist de wedstrijdcommissie per jaar over het aantal aspiranten in de finale, met een minimum van 3.
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.

Aanvullend Wedstrijdreglement NK

1/2

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KOLFBOND

EINDSTAND –
De eindrangschikking wordt bepaald door de geslagen punten uit de voorronde vermeerderd met het totaal
aantal punten van de finaleronde. Een barrage wordt beslist over een partij van drie maal drie klappen. De
volgorde van spelen wordt vastgesteld door loting. Indien na de barrage opnieuw een gelijke stand wordt
bereikt speelt men verder per klap – net zo lang tot er een beslissing is gevallen (sudden-death).
In geval een aspirant in de finale meer punten blijkt te hebben geslagen dan alle overige finalisten wordt deze
aspirant, ook al doet hij voor het eerst mee, tot Nederlands Kampioen uitgeroepen. Het kampioenschap bij de
Aspiranten vervalt dan automatisch aan de nummer twee, tenzij deze, zie hiervoor, ook meer punten heeft
geslagen dan de overige finalisten.
De resterende ranglijst 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. Dit geldt alleen voor diegenen die aanspraak hebben gemaakt op een
finaleplaats.
PRIJZEN –
Het prijzenpakket staat vermeld in het Verenigings Handboek. Het draaiboek voor de NK en de inhoud
daarvan wordt geverifieerd bij het vooroverleg tussen de KNKB (middels de wedstrijdcommissie) en de
organiserende verenigingen.
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