
 

 

Hoe te handelen bij afmeldingen tijdens OPEN NK 38/2 

 

PRE KWALIFICATIE: 

Er zal nooit worden geschoven in de poules onderling. 

De eerste reserve neemt de plaats in van de eerste afmelding, enz. 

Mochten door een afmelding slechts twee spelers in de poule overblijven, spelen deze twee keer 

tegen elkaar om 10:00uur en 13:00uur (of 16:00uur en 19:00uur). 

HOOFDKWALIFICATIE: 

Van de nummers 2 in de poule van de Pre Kwalificatie wordt een ranglijst opgemaakt op 

achtereenvolgens partijpunten, algemeen gemiddelde, particulier gemiddelde en hoogste serie. (Bij 

meer dan 8 afmeldingen gebeurt hetzelfde voor de nummers 3) 

Mocht een poulewinnaar verhinderd zijn voor de hoofdkwalificatie om welke reden dan ook, neemt 

de hoogst gerangschikte nr. 2 diens plaats in enz., totdat alle poules zijn gevuld. 

HOOFDTOERNOOI: 

Zie Hoofdkwalificatie. (Pre Kwalificatie = Hoofdkwalificatie) 

Mocht een poulewinnaar of een geplaatste speler verhinderd zijn voor het hoofdtoernooi om welke 

reden dan ook, neemt de hoogst gerangschikte nr. 2 diens plaats in enz., totdat alle poules zijn 

gevuld. 

KO-FASE: 

Van de vier  nrs. 3 in de Hoofdtoernooi poules wordt een ranglijst opgemaakt zoals vermeld bij 

“Hoofdkwalificatie”. De best gerangschikte neemt de plaats in van de eerste afmelder, enz. 

NOTE: 

Wanneer een speler die via een opgemaakte rangschikking in aanmerking komt om het toernooi 

alsnog te mogen vervolgen NIET TIJDIG kan verschijnen om een opengevallen plaats in te nemen, 

wordt eenmalig telefonisch getracht de eerstvolgende in een rangschikking te contacten met het 

verzoek de opengevallen plaats in te nemen, enz.  Indien blijkt dat een poule niet volledig kan 

worden gevuld, spelen de twee spelers in een poule (tot en met de hoofdkwalificatie) twee keer 

tegen elkaar. In het geval er slechts 1 speler in een poule overblijft, krijgt deze een bye. Kan volgens 

bovenstaande een poule in het hoofdtoernooi niet worden gevuld en blijven er slechts 3 spelers over 

in een poule, spelen deze een halve competitie, en ontvangen allen in die betreffende poule voor de 

partij die niet kan worden gespeeld 2 partijpunten (bye).  Indien er slechts twee spelers overblijven in 

een poule in het hoofdtoernooi, spelen zij twee keer tegen elkaar om te bepalen wie poulewinnaar 

wordt. Kan een partij in de KO-Fase niet worden gespeeld omdat een speler niet aanwezig is, volgt 

een bye voor de speler die wel aanwezig is. Volgens bovenstaande bepalingen wordt ook de 

eindrangschikking opgemaakt waarbij de bereikte fase voorrang krijgt boven het aantal partijpunten. 


