KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KOLFBOND

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT
KOLFKAMPIOENSCHAPPEN
INLEIDING
Dit Algemeen Wedstrijdreglement is van toepassing op alle kolfkampioenschappen die door, of namens de
Koninklijke Nederlandsche Kolfbond (hierna te noemen KNKB) worden georganiseerd.
Dit reglement is van toepassing met ingang van het seizoen 2013 – 2014.
DEFINITIES EN BEGRIPPEN
Voor de verschillende kampioenschappen gelden;
1. Gespeeld wordt volgens de spelregels zoals vermeld in de laatste editie van het Spelregelboekje. In
situaties waarin deze spelregels en dit Algemeen Wedstrijdreglement, in combinatie met een aanvullend
reglement niet voorzien, beslist de organisatie en/of wedstrijdleiding.
2. Afzonderlijke voorwaarden in een kampioenschap, die dit reglement kunnen inperken of uitbreiden.
3. Er is geen onderscheid tussen het gebruik van een sajet- en/of gummibal.
4. Ieder speelt in de klasse waarin hij is ingedeeld volgens het laatste Classificatieboekje. Elke wedstrijd
begint zonder proefklappen, met 1 uitzondering; ongeacht het resultaat van de eerste slag (uitklap), mag
men uitsluitend voor de eerste optrek van de eerste serie een aanbal nemen.
Waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.
Indien omstandigheden dit noodzakelijk en/of wenselijk maken kan dit Algemeen Reglement worden
aangepast. Hiervan zal tijdig melding worden gemaakt.
TOEWIJZING
De KNKB streeft er naar de diverse kampioenschappen evenredig over de banen te verdelen. De toewijzing
gebeurt bij toerbeurt over de banen en niet over de verenigingen. Ter illustratie; een baan met meerdere
verenigingen komt in beginsel net zo vaak aan de beurt als een baan met 1 vereniging.
Rekening houdend met bovenstaande stelt het bestuur van de KNKB een meerjaren-wedstrijdschema
samen. Dit schema wordt regelmatig gepubliceerd. Eventuele wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt.
Toewijzing geschiedt na akkoord van de baanhouder en de daar spelende vereniging(-en). De KNKB zal een
definitieve toewijzing tenminste een jaar van tevoren bekend maken. De daaraan voorafgaande voorlopige
toewijzing (die dus niet betekent dat dit altijd een definitieve toewijzing wordt) zal tenminste 2 jaar van
tevoren bekend worden gemaakt.
De verenigingen bevestigen de definitieve toewijzing cq aanvaarding van een kampioenschap tijdens de
Algemene Ledenvergadering.

INSCHRIJVING
De opgave van deelnemers aan een kampioenschap gebeurt via (de secretaris van) de bij de KNKB
aangesloten kolfverenigingen bij de Wedstrijdcommissie. De Wedstrijdcommissie laat tijdig aan de secretaris
van elke vereniging weten wanneer en op welke wijze het mogelijk is om deelnemers in te schrijven.
De spelers kunnen een voorkeur aangeven wanneer zij willen spelen. De Wedstrijdcommissie zal daar zoveel
mogelijk rekening mee houden, maar heeft de bevoegdheid de indeling geheel naar eigen inzicht te doen.

DEELNEMERS
Deelname aan competities en kampioenschappen van de KNKB is voorbehouden aan leden die via hun
vereniging zijn aangemeld als bondslid en de verschuldigde bondscontributie hebben betaald.
Tijdens de wedstrijd volgen zij de aanwijzingen van de markeurs zonder commentaar op en zorgen ervoor
dat zij andere spelers op geen enkele wijze hinderen tijdens de wedstrijd.
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Degenen die gebruikmaken van de 1/6-regeling staan als zodanig vermeld in het meest recente
Classificatieboekje. Het aanvragen van deze regeling dient voor enig kampioenschap schriftelijk te
geschieden bij het KNKB-secretariaat. Het aanvragen, toekennen en eventueel intrekken van deze regeling
is in een afzonderlijk reglement nader uitgewerkt.

WEDSTRIJDLEIDING
De algemene organisatie en wedstrijdleiding berust bij de KNKB, die daarbij de wedstrijdcommissie in kan
zetten. Per dagdeel zorgt de KNKB voor tenminste 2 wedstrijdleiders die verantwoordelijk zijn voor het goede
verloop van de wedstrijden en die de algehele gang van zaken waarborgen.
Indien, volgens haar oordeel, zich een situatie voordoet die een correct verloop van de wedstrijden in de weg
staat of onmogelijk maakt mag zij de wedstrijd onderbreken c.q. afbreken.
Markeurs
Markeurs vormen een onderdeel van de wedstrijdleiding. De KNKB wijst hen aan en is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van betrokkenen. Zij zijn verantwoordelijk voor het juist toepassen van de spelregels en zien er
op toe dat de spelers niet worden gehinderd door medespelers, toeschouwers en situaties. Zij zorgen voor
het noteren van de geslagen punten op het wedstrijdbord.
De beslissingen van een markeur zijn bindend en staan niet ter discussie. Dit geldt met name bij;
- het al dan niet raken van de paal
- het al dan niet ‘keren’ van een bal
- het al dan niet passeren van een lijn door een bal
- het bepalen van het aantal behaalde punten
Bij twijfel kan een markeur overleg plegen met de overige leden van de wedstrijdleiding. Indien hierna nog
twijfels bestaan, beslist het hoofd van de wedstrijdleiding. Deze uitspraak is bindend en zal aan
betrokkene(n) bekend worden gemaakt.
Het hoofd van de wedstrijdleiding kan een markeursbeslissing met betrekking tot de interpretatie van de
spelregels ongedaan maken en deze op de juiste wijze corrigeren.
De wedstrijdleiding is bevoegd deelnemers uit te sluiten bij wangedrag in de breedste zin van het woord.

RESULTATEN
Tijdens de wedstrijden dienen de resultaten:
1. te worden ingevoerd in de bondscomputer
2. handmatig te worden ingevuld op wedstrijdlijsten
3. te worden genoteerd op een wedstrijdbord
Na afloop van een dagdeel dienen de gegevens van de computer en de handmatig ingevulde lijsten met
elkaar te worden vergeleken en vastgesteld. Van beide dient een afschrift te worden opgeborgen in het
wedstrijdarchief. Bovendien dient er van de gegevens van het opslagmedium een ‘back-up’ te worden
gemaakt.

EINDSTAND
Voor elk kampioenschap geldt dat, bij een gelijke uitslag, alleen voor de podiumplaatsen 1, 2 en 3 een
barrage wordt gespeeld. Voor de overige plekken waar een prijs aan is verbonden, zal middels het tellen van
12-en een beslissing volgen. Als ook daar geen winnaar uitkomt, wordt middels loting beslist.
Degene die, hoewel geplaatst voor de finale, om welke reden ook niet dan wel te laat op komt dagen voor het
spelen van de finale, wordt gediskwalificeerd en komt derhalve niet in aanmerking voor een prijs.
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PRIJZEN
De KNKB kan per kampioenschap elk jaar opnieuw, aan de hand van het aantal deelnemers en – indien van
toepassing - de verdeling daarvan over de verschillende klassen, beslissen hoeveel prijzen er zijn en wat
daarvan de hoogte is. De KNKB stelt budgetten ter beschikking. De hoogte daarvan is opgenomen in de
draaiboeken voor de organisatie van de verschillende kampioenschappen.
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