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- De verenigingen van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
- Het bestuur PNHDB

Dammers van Noord-Holland.
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we op voorstel van DC IJmuiden met elkaar besloten,
het bekertoernooi voor dit seizoen op een andere wijze te organiseren.
Aan de hand van de ervaringen, bespreken we de eerstkomende vergadering of we op deze wijze verder gaan,
in een aangepaste vorm verdergaan, of terugkeren naar het tot op heden gehanteerde bekertoernooi.
Wij zijn blij met het initiatief, het biedt de gelegenheid, om samen met elkaar een fijne damdag te hebben en
elkaar weer eens in een wat andere setting te ontmoeten.
Ik hoop dan ook, dat de verenigingsbestuurders hun leden willen enthousiasmeren en elke vereniging met
minimaal 1 team of zelfs 2 teams inschrijft.
Ik kan me gezien de opzet voorstellen, dat ook gevorderde jeugd als lid van een team of misschien wel als
jeugdteam aan dit toernooi deelneemt.
Het lijkt mij leuk, als wij het maximale aantal van 16 teams welkom kunnen heten.
Mogelijk ligt hier ook nog een kans voor verenigingen en spelers, die geen kans zien om aan de reguliere
provinciale competitie deel te nemen.
Laten we met elkaar deze kans grijpen om te proberen dit mooie initiatief te laten slagen en onze sport te
promoten.
Graag tot ziens bij het bekertoernooi,
Wim van Tiel
Voorzitter PNHDB

PROVINCIALE NOORD HOLLANDSE DAMBOND
BEKERWEDSTRIJDENREGLEMENT
INLEIDING
1. Van toepassing is het wedstrijdreglement van de KNDB, alsmede de toegevoegde wedstrijdbepalingen van het bestuur
van de Provinciale Noord Hollandse Dambond.
2. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet of onvoldoende voorzien, beslist het bestuur van de Provinciale NoordHollandse Dambond.
3. Met het verkrijgen van de wedstrijdvoorwaarden is een beroep op onbekendheid niet mogelijk.
Elk lid van de KNDB wordt bovendien geacht de reglementen van de KNDB te kennen.
4. De regeling Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond wordt aan alle secretariaten bij de Provinciale
Dambond aangesloten verenigingen toegezonden, alsmede worden ze op de internet site van de Provinciale Noord-Hollandse
Dambond vermeld.
5. Het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond behoudt zich het recht voor om eventueel noodzakelijke
wijzigingen c.q. aanvullingen aan te brengen.
ALGEMEEN
6. Aan de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond mogen alleen leden deelnemen van verenigingen,
die zijn aangesloten bij de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
7. Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond geldt een vrije inschrijving voor viertallen.
De verenigingen kunnen een of meerdere viertallen tams inschrijven.
8. De einddatum van inschrijving zal jaarlijks worden vastgelegd door het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
Aanmeldingen na de gestelde datum van inschrijving zullen niet meer worden behandeld.
9. Voor deelnamen aan de Bekerwedstrijden dient men een inschrijfformulier in te sturen naar de Coördinator teamwedstrijden
van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
11. De loting zal onder toezicht van de voorzitter van de PNHDB op een van de bestuursvergaderingen van de Provinciale
Noord-Hollandse Dambond worden gehouden.
12. PLAATSING
De Kampioen en de tweede aankomende van de Bekerwedstrijden Provinciale Noord-Hollandse Dambond plaatsen zich voor
de Landelijke Bekerwedstrijden van de KNDB.
Het aantal promotieplaatsen voor de landelijke Bekerwedstrijden die door de KNDB wordt georganiseerd zal worden vastgelegd
door deze bond. Aanmelding van de Provinciale teams zal door een aanschrijving van deze bond geschieden.
13. AANVANG WEDSTRIJD
Eerste ronde 9.45 uur. Voor aanvang vanaf ronde 2 wordt er geloot welk team op bord 1 wit heeft. (met dobbelsteen)
14. GELIJK SPEL
Bij een gelijke eindstand van een wedstrijd beslist een winstpartij aan het eerste bord en zo deze partij remise is een winstpartij aan
het tweede bord en zo vervolgens.
Indien aan vier borden remise tot stand komt, beslist direct na afloop het lot. (met dobbelsteen)
15. EINDSTAND 4 APRIL 2020
In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing Bekerwedstrijden KNDB)
dan worden de volgende punten in acht genomen.
1.

Eén beslissingswedstrijd(en) versneld tempo 5 minuten + 5 seconden per zet, zelfde team als in de regulieren wedstrijd
met wisselende kleuren, daarna beslist:

A. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de regulieren wedstrijd;
B. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de sneldamwedstrijd;
C. loting.
Voor het overige:
1. het bordpunten saldo;
2. het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en);
3. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de onderlinge wedstrijd(en);

4. loting.

16. SPEELDATUM
De speeldatum wordt vastgelegd door het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond op de damkalender PNHDB.
Deze zal voorgelegd worden aan de leden op de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring.
17. WEDSTRIJDROOSTER
De eerste ronde wordt vastgesteld door loting, daarna wordt er in een speelschema gespeeld.
18. LID VAN VERSCHILLENDE VERENIGINGEN
Spelers die van meerdere verenigingen lid zijn van de PNHDB, kunnen slechts voor één van de verenigingen uitkomen in de
Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
19. OPSTELLING TEAMS
In een viertal kunnen alle speelgerechtigde spelers van een vereniging worden opgesteld die aangesloten zijn bij de PNHDB.
Een lid mag in de Bekerwedstrijden slechts voor één vereniging spelen, (Art. 32.2 SWR) De voor een team definitief opgegeven
basisspelers mogen in de Bekerwedstrijden niet voor een lager team van dezelfde vereniging spelen. Iedere speler mag voor een
hoger team van zijn vereniging spelen, dan waarvoor hij als basisspeler is opgegeven (Art. 33.2 SWR). Zodra een speler vaker dan
drie keer heeft gespeeld in een hoger team van een vereniging, mag hij niet meer in een lager team van dezelfde vereniging spelen
(Art. 33.3 SWR).
20. NIET OPKOMEN
Een viertal dat niet opkomt voor de vastgestelde Bekerwedstrijd, zal de wedstrijd voor het niet opgekomen team verloren worden
verklaard. Het niet opgekomen team zal een boete worden opgelegd van € 25,00 (art.58.5 SWR).
Indien een team zonder geldige reden of zonder kennisgeving niet verschijnt, wordt het team bij de eerst- volgende Bekerwedstrijden
uitgesloten. Deze uitsluiting betreft een looptijd van een jaar.
21. MATERIAAL, INDELING SPEELZAAL
De ontvangende vereniging is er verantwoordelijk voor dat het materiaal zodanig staat opgesteld dat de arbiter de wedstrijd
op het vastgestelde aanvangsuur kan laten beginnen. Ook dient de thuisspelende vereniging te zorgen dat het speellokaal uiterlijk
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegankelijk is, en dat er voldoende borden, schijven en klokken aanwezig zijn.
22. ARBITER
De team opstellingen worden bij aanvang van elke ronde in geleverd bij de arbiter.
23. AANVANGSTIJDEN
De aanvangstijd Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond zal jaarlijks door het bestuur vastgesteld worden.
De aanvangstijden zullen jaarlijks bij de uitnodiging vermeld worden.
24. SPEELTEMPO
De speeltijd voor de wedstrijden is 25 minuten + 15 seconden per zet per speler per partij.
25. NOTATIE
Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond is geen verplichte notatie.
26. UITSLAG
De gewonnen partijen van een wedstrijd dienen met 2-0, 0-2 ingevuld te worden, remise partijen met 1-1.
27. ALGEMEEN ROOKVERBOD BIJ PNHDB WEDSTRIJDEN
Tijdens wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de PNHDB worden gespeeld, is het verboden in de wedstrijdzaal
te roken.
28. MOBIELE TELEFOONS
In de speelzaal dienen mobiele telefoons te zijn uitgeschakeld. Bij het overgaan kan de arbiter overgaan van de mobiele telefoon
in de speelzaal van een speler dit beschouwen als een overtreding.
29. PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal direct na afloop worden gehouden.
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GEGEVENS
1. ALGEMEEN

Bekerwedstrijden worden op één dag gehouden.
Alleen verenigingen van de PNHDB kunnen via het inschrijfformulier deelnemen
aan de Bekerwedstrijden PNHDB.
Aanmeldingen na de datum van inschrijving worden niet meer behandeld.

2. LOTING

26 februari 2020 tijdens de bestuursvergadering PNHDB

3. SPEELDATA

4 april 2020

4. SPEELLOKAAL

Gebouw: Denksportcentrum ’t Spaerne, Spaarndamseweg 416 Haarlem.

5. SPEELTIJD

25 minuten + 15 seconden per zet per speler per patij.

6. TEAM-SAMENSTELLING

De voor een team definitief opgegeven basisspeler mag in hetzelfde Beker kampioenschap niet voor een lager team uitkomen.

7. PLAATSING

De winnaar en de tweede aankomende plaatsen zich voor de Bekerwedstrijden
van Nederland 2020.

8. REISKOSTEN

Geen reiskosten omslag.

9. PRIJSUITREIKING

Direct na afloop van de Bekerwedstrijden.

Het wedstrijdschema en verdere gegevens zullen zo spoedig mogelijk na de loting naar de betreffende verenigingen
verzonden worden.

Sir Lancelot Zaal

I N S C H R I J F F O R M U L I E R
Hierbij schrijven wij in voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond 2020 met de navolgende teams:

NAAM VERENIGING:

_________________________________

CLUBAVOND

_________________________________

ADRES CLUBLOKAAL

_________________________________

POSTCODE

_________________________________

TEAM 1

(Lidn)

TEL:_____________________

TEAM 2

(Lidn)

1.___________________________ (

)

1.__________________________(

)

2.___________________________ (

)

2.__________________________(

)

3.___________________________ (

)

3.__________________________(

)

4.___________________________ (

)

4.__________________________(

)

TEAM 3

TEAM 4

(Lidn)

1.___________________________ (

)

1.__________________________(

)

2.___________________________ (

)

2.__________________________(

)

3.___________________________ (

)

3.__________________________(

)

4.___________________________ (

)

4.__________________________(

)

WIJ VERZOEKEN U BIJ DEELNAMEN HET INSCHRIJFFORMULIER VOOR
25 februari 2020 TE STUREN NAAR:

Coördinator teamwedstrijden PNHDB
C.Verdel, Van Moerkerkenstraat 39, 2025 MR Haarlem, Tel. 023 - 549 20 34.
E-mail adres: verdel.nel431@gmail.com

Opgegeven door:…………………………….............

