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NEDERLANDSE GOLFBILJART BOND

Onderwerp:
Datum:

Inschrijving Nationale beker 2020-2021
30-07-2020

Beste golfbiljarters,
Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start en zoals elk jaar wordt er ook weer gespeeld om
de Nationale beker. Opgeven van een team kan tot en met zondag 30 augustus 2020
De loting zal plaatsvinden op maandag 31 augustus 2020 (c.a. 20.45 uur) in het lokaal van ’t Heukske
en wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd naar de teams die hebben ingeschreven.
De loting wordt ook via de website; (www.golfbiljarten.nl) en onze facebook-pagina;
https://facebook.com/groups/191315147872323/ bekend gemaakt.
De speeldatums voor de eerste 2 speelrondes zijn vrijdag 04-09-20 en zaterdag 12-09-20
Tijdens deze dagen zijn er géén competitie en/of bekerwedstrijden in de districten.
De datums voor de overige rondes van spelen, zijn mede afhankelijk van het aantal teams dat zich
inschrijft voor de Nationale beker en het programma van de districten.
Ook in deze editie zal er een onderscheid worden gemaakt tussen hoge en lage teams.
Doelstelling hiervan is dat ook de teams die uitkomen in de lagere klassen, een of meerdere rondes
verder kunnen komen in de Nationale beker.
De “hogere” teams zullen in een later moment worden toegevoegd.
Hoe een en ander in z’n werk gaat is beschreven in de weetjes van de N.G.B.
We zullen trachten een zo eerlijk mogelijke samenstelling van hoog en laag te formeren.
De voorwaarden;
• Een team kan bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers (inclusief reserves) van één
vereniging, uiteraard allemaal lid van de N.G.B.
•

De verenigingen geven bij opgave, alle namen (inclusief reserves) van de spelers per team door.

•
•
•

Voor de Nationale bekerwedstrijden worden in totaliteit 10 partijen gespeeld.
De 4 individuele spelers spelen 2 partijen achterelkaar.
Twee enkele koppelpartijen worden gespeeld door 4 verschillende spelers.

•

Alle spelers worden vóór aanvang van de wedstrijd genoteerd op het wedstrijdformulier.
(4 individuele spelers en de 4 koppel-spelers)

•
•

Meerdere teams binnen één vereniging mogen inschrijven.
Men mag maar bij één team deelnemen. (ook al is men uitgeschakeld)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Teams uit een lagere klasse krijgen bij de eerste loting het thuisvoordeel.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de wedstrijden voor de lagere teams gespeeld
in een uit en thuiswedstrijd.
De uit en of thuiswedstrijd is afhankelijk van verenigingen met meerdere teams en
of beschikbaarheid van het lokaal.
Wedstrijden dienen in principe op de vastgestelde datums te worden gespeeld.
De wedstrijdleider wordt geïnformeerd indien er op een andere speeldatum dan de vastgestelde
speeldatum wordt gespeeld.
Indien de wedstrijd is beëindigd wordt er een duidelijke foto gemaakt van het wedstrijdformulier
en stuur dit vervolgens via WhatsApp naar de wedstrijdleider. (0612029905)

•

De Nationale beker bestaat (normaliter) uit 1 wedstrijd, bij verlies is men uitgeschakeld.
Bij een stand van 5-5 krijgt de wedstrijd een verlenging van 3 partijen, die worden gespeeld
door 4 verschillende personen. Er worden 2 spelers opgesteld die dan 2 enkele partijen spelen
en er wordt 1 koppel opgesteld, dat indien noodzakelijk één koppelpartij speelt.
Het team dat 2 partijen wint in de verlenging, wint de wedstrijd. (door naar de volgende ronde)

•

Namen van de deelnemers en het team kan men mailen naar; golfbiljarten@gmail.com

•
•

De halve finales worden (mogelijk) op neutrale biljarts gespeeld.
De finale wordt (mogelijk) gespeeld in een uit en thuiswedstrijd voor beide finalisten.

Indien er nog onduidelijkheden zijn omtrent de opstellingen, speelwijze
etc., etc.………., aarzel dan niet om te vragen, zodat er achteraf geen
correcties dienen te worden toegepast in de uitslagen.

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis adviseren we dat de
verenigingen enkele van de passages uit het N.G.B.-protocol zullen
opvolgen. (veiligheid, ook tijdens de Nationale beker is een vereiste)
Het N.G.B.-protocol kan men vinden op de website; www.golfbiljarten.nl
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