Wijzigingen in de reglementen
t.g.v. het nieuwe promotiesysteem
ALGEMEEN
Alleen matchen waarin 75% van het te spelen gemiddelde werd behaald tellen
mee. (vroeger was dat 50% van het te spelen puntental)

KLASSERING
Spelers worden geklasseerd na 4 meerekenbare matchen (vroeger was dat : de 3
beste van 4 meerekenbare matchen); een meerekenbare match is een match,
waarin 75% van het te spelen gemiddelde werd behaald. Als een speler
geklasseerd is, zal hij onmiddellijk zijn nieuwe punten moeten spelen (na
bericht van het bondssecretariaat), er wordt in tegenstelling met promotie niet
gewacht tot volgende woensdag. Van zodra een speler 4 matchen heeft gespeeld
mag hij meespelen in de ploegenbekers, ook al is hij dan nog niet geklasseerd.
Spelers die nog niet geklasseerd zijn, kunnen alleen aantreden in interclub niet
in clubbekers (vroeger mocht dat wel).

PROMOTIE
Promotie gebeurt als je het gemiddelde behaald hebt van 1 reeks hoger. (vroeger
was dat 2 reeksen hoger); om te kunnen promoveren moet je minstens 7
matchen gespeeld hebben (vroeger waren er dat 4); er wordt geen onderscheid
meer gemaakt tussen matchen gespeeld in interclub, individueel of
bekermatchen, alles komt in dezelfde pot. Ook matchen gespeeld in KLBB
worden meegenomen voor de promotieberekening (dit is nieuw vanaf dit
seizoen). Indien een speler 3 categorieën of hoger promoveert heeft hij de keuze:
ofwel 2 categorieën promoveren ofwel de maximum behaalde promotie; bv. Een
32-tiger promoveert na telling naar 54, dan heeft hij de keuze om te promoveren
naar 54 ofwel 38 (= 2 categorieën hoger); dit is om te voorkomen dat een speler
kapot promoveert.

BEREKENING
Spelers hoeven hun punten niet meer zelf uit te tellen, het bondssecretariaat zal
hen persoonlijk verwittigen bij promotie (bij promotie in een andere bond
moeten ze nog wel het bondssecretariaat op de hoogte brengen, dat hen dan zal
meedelen wat hun nieuw te spelen puntental is).

DEGRADATIE (dalen)
Om te kunnen zakken tellen alle matchen mee, ook als je gepromoveerd bent; dit
houdt ook in dat een gepromoveerde speler terug kan zakken (nu kan een
gepromoveerde speler niet zakken). Men dient wel minimum 7 matchen
gespeeld te hebben om in aanmerking te komen.

VRIJSPEL - KADER
De reeksen vrijspel 200 en hoger vallen weg, een speler die uit de reeks 180
promoveert gaat naar 100 kader; let wel iemand die promoveert naar kader zal
op zijn eerste 4 matchen terug geklasseerd worden, uiteraard mag hij in alle
competities verder spelen. (let op, een speler welke na 4 matchen het
gemiddelde niet haalt van 100kader, valt niet automatisch terug naar 180 vrij, hij
kan pas zakken op het einde van het seizoen).

VERZENDEN UITSLAGEN
Alle uitslagen van de matchen die in een week gespeeld worden, dienen
uiterlijk op de dinsdag morgen van de volgende week op het bondssecretariaat
toe te komen (dus ook de matchen van zaterdag en zondag).

