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NK Teams
Bij het NK teams in februari in Egmond spelen altijd 10 teams met 4 spelers per ronde. Er wordt een
volledig rooster gespeeld, dus elk team speelt in 9 ontmoetingen tegen elk ander team op de zaterdag en
de zondag. Dat was al zo en dat blijft zo. Echter de team-ontmoetingen worden gesplitst, zodat eerst 2
spelers in actie komen en een ronde later pas de andere 2 spelers. Op die manier staan nooit alle 4 de
spelers uit een team op hetzelfde moment aan tafel en kan er dus ook eens naar de eigen teamleden
gekeken worden.
In februari 2020, een jubileumjaar, spelen we op 8 tafels, zodat we wat meer tijd vrij krijgen aan het einde
van de middagen. De jaren daarna spelen we weer gewoon op 6 tafels.
NK PK’s
Het NK PK’s wordt altijd in juni gespeeld en de komende jaren bij Horna in Hoorn; daaraan kunnen
maximaal 48 spelers deelnemen op maximaal 12 tafels.
Tot nu toe werden de ingeschreven spelers gelijk verdeeld over een Poule A en een Poule B en speelde
iedereen 5 partijen volgens een willekeurig rooster. Dat gaan we veranderen omdat we graag de hoge
spelers tegen de hoge spelers willen laten spelen.
Dit zijn de nieuwe regels:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Er wordt eerst een ranglijst opgesteld van alle spelers gesorteerd op hun moyenne.
In Poule A worden in principe alleen spelers geplaatst met een moyenne vanaf 0,500.
De rest van de spelers komt in Poule B.
Omdat we allemaal 5 partijen spelen en we in Poule A vooral de hoogste tegen de hoogste spelers
willen indelen (daar heb je dus steeds 6 spelers voor nodig), is het aantal spelers in Poule A altijd een
veelvoud van 6. Bij 6 spelers in Poule A spelen die 6 spelers allemaal een keer tegen elkaar en dat zijn
dan 5 partijen; Bij 12 spelers in Poule A spelen de hoogste 6 spelers tegen elkaar en de laagste 6 spelers
tegen elkaar. Bij 18 spelers in Poule A maken we 3 kleinere poultjes van 6 en bij 24 spelers 4 kleinere
poultjes van 6, waarbij alleen tegen de spelers in dat poultje wordt gespeeld.
Als het aantal spelers in Poule A geen veelvoud is van 6, dan vullen we dat aantal aan tot wel een
veelvoud van 6 (met maximaal 5 spelers dus) met spelers die net onder een moyenne van 0.500 zitten.
Tenslotte houden we vast aan de regel dat bij een oneven aantal spelers, de 5 laagste spelers elk 4
wedstrijden spelen tegen elkaar; de stand wordt opgemaakt op basis van Matchpunten (daarmee
maakt het niet uit of je 4 of 5 partijen hebt gespeeld).
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