
 
Reglement interne competitie seizoen 2017-2018: regels omtrent plaatsing voor de finalerondes. 
 
1. Er worden twee cycli gespeeld van 10 rondes. Hierbij wordt het Zwitsersysteem toegepast. 
2. De nummers 1, 2 en 3 van iedere cyclus plaatsen zich voor de finalegroep 1. Er zijn dus 6 spelers per 
groep. 
3. Deze finalegroep speelt een enkele ronde. Iedere deelnemer speelt dus eenmaal tegen ieder van de 
vijf andere deelnemers in deze groep. 
4. De spelers in groep 1 nemen 1/3 van het aantal behaalde punten in de twee voorrondes mee naar de 
finale groep. Deze worden bij het eindresultaat opgeteld.*) 
5. De speler met de meeste aantal punten in groep 1 is de nieuwe clubkampioen.  
 
Bij de indeling van de finale groep kunnen zich de volgende situaties voordoen: 
 
A. De nummers 1, 2 en 3 van de twee cycli zijn verschillende personen: deze 6 plaatsen zich voor de 
eindronde 
B. Een van de nummers 1, 2 en 3 uit de tweede cyclus heeft zich reeds geplaatst. De openvallende 
plaats wordt toegekend aan de beste nummer 4 uit de voorrondes. 
C. Twee van de nummers 1, 2 en 3 uit de tweede cyclus hebben zich reeds geplaatst. De twee 
openvallende plaatsen worden nu toegekend aan de nummers 4 uit de voorrondes. Mocht een van deze 
spelers reeds zijn geplaatst dan komt  de beste nummer 5 hiervoor in aanmerking, enz. 
D. De nummers 1, 2 en 3 van de twee cycli zijn dezelfde personen. Deze drie plaatsen zich voor de 
eindronde. De drie overige plaatsen gaan naar de nummers 4 uit de twee voorrondes en de beste 
nummer 5. Indien beide nummers 4 dezelfde persoon zijn dan plaatst deze zich voor de eindronde. De 
laatste plaats wordt dan toegekend aan de tweede nummer 5 uit de voorrondes. Indien beide nummers 
5 dezelfde persoon zijn dan plaatst deze zich voor de eindronde. De laatste plaats wordt dan toegekend 
aan de nummers 6 uit de voorrondes. Zijn dit verschillende personen dan is de positie in de totale 
uitslag van de twee gespeelde cycli bepalend: de hoger geplaatste speler plaatst zich.  
 
Deze hele procedure wordt ook toegepast bij het bepalen van de deelnemers in de finalegroepen 2 en 
3. Indien het aantal deelnemers veel kleiner is dan 12 kan de wedstrijdleider van bovenomschreven 
procedure afwijken. 
 
 
Peter Simonis 
31.08.2016 
 
*) Besloten op de ALV van 24-08-2017 


