
Promoties

individueel:

Na elke ronde van 4 wedstrijden (of drie met FF) naar de punten van het nieuw behaalde gemiddelde.

BWM

Gekende speler: Na de heenronde

Na de terugronde

Op het totaal van zijn wedstrijden

NS: Na vier wedstrijden in de loop van de competitie

Herklassering op einde van seizoen zelfs met 1 wedstrijd.

Retro: Individueel:

Na elke ronde van 4 wedstrijden (of drie met FF) max één reeks.

BWM Na de heenronde  max één reeks.

Na de terugronde  max één reeks.

Op het totaal van zijn wedstrijden  max één reeks.

Het hoogste gemiddelde heeft hier voorrang

Men kan max twee reeksen per jaar zakken over alle competities (ind, BWM, tornooien e.d.)

Zolang het systeem niet door Nationaal is over genomen blijft de VT tellen en kan men geen retro onder deze waarde krijgen.

iemand die 40 band speelt moet dus 70 vrij en min naar 48 punten spelen.

Te spelen punten:

Volgens het laatst behaalde gemiddelde op zijn fiche

Indien men zijn gemiddelde niet heeft behaald: laagste gemiddelde van de huidige   klasse.

Indien retro (3 jaar)klassering volgens gem of laagste punten van nieuwe klasse.

Indien men retro aanvraagt (Art11/4 b1, idem maar als NS.

Voor individuele. En ploegencompetities worden de te spelen punten op de fiche vermeld.

Op de inschrijvingslijsten zal voorzien worden dat men voor reserven de te spelen punten kan laten noteren op de fiche.

Vrij Hoog: Ploegen van twee spelers naar de volle punten Men verwacht van de bezoekers dat zij helpen met schrijven/arbitreren

als de thuisploeg hierom vraagt.

Geforceerd spelen: Men mag Max TWEE reeksen geforceerd spelen

Aanvangspunten: Normaal begint men in de reeks van zijn laatst behaalde gemiddelde.

Indien dit gemiddelde onder het min van de nationale reeks ligt mag hij retro aanvragen

Enkel als dit met de nationale reglementen overeenstemt kan hij deze bekomen

Hij begint dan mogelijk als NS in de reeks van zijn behaalde gemiddelde.

Indien de VT geen retro toelaat begint men in de laagste reeks van zijn nationaal gemiddelde.

Proportioneel gemiddelde of reeks:

(Het behaalde gem x 100) / min gem van de te spelen punten 

men moet naar 74p vrij spelen: min gem = 4,93 men behaalt 6,50 Prop. gem is:( 100*6,5)/4,93 =131,8%

Proportionele reeks is men moet 40 spelen, men maakt een reeks van 20 = 50 %

Afgevaardigde naar NF:

Voor elke nat klasse zal een afgevaardigde naar de NF gestuurd worden.

Gezien dit een evaluatie jaar is en mogelijk spelers starten tegen een te laag gemiddelde

is besloten dat de speler die de hoogste moyenne behaald in een der rondes, naar de NF gaat.

Wi denken hiermede de sterkste speler van de klasse naar de NF te sturen.

Veelgestelde vragen (FAQ)


