Reglement Nationale Selecties
voor de 54ste Europese kampioenschappen voor teams
te Oostende in juni 2018

1. Inleiding
Het feit van zich in te schrijven en deel te nemen aan het selectieproces brengt een
drievoudige morele verbintenis met zich mee : zich sportief verbinden om een spelkwaliteit van zeer goed niveau voort te brengen ; deelnemen aan de trainingsprogramma’s
die zullen volgen in geval van selectie voor het nationale team ; en uiteraard bereid zijn
om België te vertegenwoordigen tijdens de Europese kampioenschappen van 2018.
De aangeduide spelers zullen de verplichting hebben om een “players commitment” te
ondertekenen
2. De inschrijvingen
a. De inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard per paar op de website van de KBBF.
b. Een inschrijvingsformulier is toegankelijk op de website van de KBBF – zie menu
tornooien - national selections (https://www.rbbf.be/nl/national-selections).
De
aanvragen tot deelname kunnen ook op tijd gestuurd worden aan info@rbbf.be.
c. De uiterste inschrijvingsdatum is 01 september 2017. Voor die datum is elke
afzegging zonder gevolg. Daarentegen, een afzegging na 01 september, en a
fortiori tijdens het selectieproces, komt in aanmerking om aan de Raad van Bestuur
van de KBBF te worden overgemaakt voor gepast gevolg.
d. Voorwaarden
(1) Opdat een kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moeten de spelers ingeschreven
zijn in een team van Ereafdeling of van 1ste afdeling van het nationale viertallenkampioenschap van het seizoen 2017-2018 en regelmatig samenspelen.
(2) Bij uitbreiding zijn de kandidaturen van paren, waarvan de spelers volgens de
regels aangesloten zijn in België maar die als paar zullen aantreden in een
buitenlands kampioenschap in 2017-2018, ook aanvaardbaar. Dat in zoverre het
niveau van het kampioenschap waarin zij zullen aantreden gelijkwaardig is aan
het Belgisch niveau Ereafdeling / 1ste afdeling. Het is aan die paren om, ten
laatste op 10 december 2017, afdoende elementen naar voren te brengen die
deze situatie aantonen.
(3) Tenslotte zal de selectieheer, in voorkomend geval, kandidaturen onderzoeken
en aanvaarden van paren die een overtuigend CV kunnen voorleggen.
e. De verwachte minimum deelname, als gevestigd paar, aan de Belgische viertallencompetitie is 10 gespeelde wedstrijden in Ereafdeling (d.w.z. 160 giften) of 160
gespeelde giften in 1ste afdeling op datum van 10 december 2017.
f. De nationale selectieheer behoudt zich het recht voor om een of andere aanvraag tot
deelname aan het nationale selectieproces af te wijzen, in het bijzonder als blijkt dat
er een overvloed aan kandidaturen is of als het niveau van de paren onvoldoende is.
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g. Verder moeten de paren die kandidaat zijn hun systeemkaart op de website
plaatsen, welke toegankelijk dient te blijven gedurende het gehele selectieproces.
h. Een e-mail, met de bekendmaking van de preselectie van de paren of de afwijzing
van hun kandidatuur, zal ten laatste op 15 september 2017 aan de spelers worden
gestuurd. Een geldelijke bijdrage van 100 € per weerhouden paar zal op dat
ogenblik worden gevraagd. Dat bedrag moet ten laatste op 25 september 2017 op
de rekening van de KBBF worden gestort.
i. Wat betreft de praktische modaliteiten van de wedstrijden, zullen de details van te
voren aan de deelnemers worden meegedeeld via de website van de KBBF en/of
per e-mail.
3. De selectie van de paren
a. Al naar gelang het aantal weerhouden kandidaturen, zullen twee systemen worden
ingevoerd :
(1) als minstens 8 paren worden weerhouden, dan zullen zij deelnemen aan een
voorafgaande fase van de proeven, namelijk een selectie per paar : de zondagen
01/10/2017, 15/10/2017, 29/10/2017, 12/11/2017 en 26/11/2017 ;
(2) als tussen 4 en 7 paren worden weerhouden, dan zal de nationale selectieheer
vrij een klassement opstellen van de waarde van hen, zodat het eerste paar in
dat klassement zijn partners kiest en zo verder, opdat uiteindelijk twee
basisteams kunnen worden samengesteld om rechtstreeks de selectiefinale per
team te betwisten. In dat geval zal de selectie per team worden uitgesteld tot de
twee voorbehouden weekends begin 2018.
b. Voor wat betreft de selectie per paar:
(1) Voor elke deelname wordt een score toegekend.
(2) De eventuele carry-over van de nationale trainingen 2017 zal worden toegekend
aan de deelnemers van de parenwedstrijden.
(3) De wedstrijden per paar zijn van het type Butler, waarbij elk paar het geheel van
de tegenstanders ontmoet. De behaalde positieve of negatieve resultaten tijdens
elke wedstrijd worden omgezet in punten gaande van 0 (het slechtste resultaat)
tot 200 (het beste resultaat).
(4) Als een paar verstek moet laten gaan voor een van de dagen, dan is zijn score
nul voor die dag maar wordt zijn verdere deelname niet in vraag gesteld.
(5) De paren die, op 10 december 2017, niet het minimum aantal van 160 giften
zouden hebben gespeeld in Ereafdeling of in 1ste afdeling, of die niet zouden
beantwoorden aan de minimale vereisten van niveau of van deelname, als zij
aantreden in een buitenlands kampioenschap, kunnen worden verwijderd uit het
selectieproces.
(6) Na afloop van de wedstrijden op 26/11/2017 zullen, met het eindklassement van
de paren opgesteld zijnde, de teams meteen worden gevormd. Het best
geplaatste paar kiest zijn teamgenoten, en zo verder, tot de samenstelling van
vier viertallen van twee paren.
(7) De samenstelling van de zo gevormde teams zal aan de deelnemers worden
meegedeeld na afloop van de laatste selectie dag per paar. De niet weerhouden
paren nemen niet deel aan het volgende stadium van de selectie.
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4. De selectie per team
a. De deelname van de teams is vereist. Het nationale viertallenreglement en het
geheel van de andere technische reglementen van de KBBF zullen worden gevolgd.
b. Als er 4 teams aan de selecties deelnemen, zullen zij in de halve finale twee per
twee tegen elkaar uitkomen (het team als eerste gevormd kiest zijn tegenstander)
gedurende een match van 96 giften bestaande uit zes perioden van 16 giften,
verdeeld over het weekend van 27-28/01/2018. De winnaars van die wedstrijden
zullen de grote finale betwisten in het weekend van 03-04/02/2018 terwijl de teams
geklasseerd als derde en vierde de kleine finale betwisten.
c. Als er slechts 2 teams aan de selecties deelnemen, zullen zij onmiddellijk de finale
betwisten in het weekend van 27-28/01/2018.
d. De matchen van de finale zullen over 96 giften worden betwist.
e. Het winnende viertal van de grote finale zal automatisch worden geselecteerd, terwijl
de keuze van het derde paar van het nationale team aan de beoordeling van de
Voorzitter van de Commissie Internationale Competities zal worden overgelaten.
Daartoe zullen de kwaliteit van de geleverde prestaties door de andere paren
gedurende de halve finales en finales, alsook de indicaties voor een goede
teamspirit, doorslaggevende elementen zijn.
f. Indien mogelijk zal de beslissing na afloop van de wedstrijden de dag zelf ter plaatse
worden genomen, zo niet enkele dagen later.
5. Vergoedingen
De spelers van de verschillende nationale teams en hun kapiteins zullen genieten van
een vergoeding.
6. De deelname aan de parenwedstrijden georganiseerd in Oostende
De KBBF kan wellicht aan de paren die deelnamen aan het selectieproces en die er niet
in slaagden om in een team te worden opgenomen, als zij dat wensen en op basis van
een aanbeveling van de nationale selectieheer, een inschrijving aanbieden voor een van
de parenwedstrijden die gelijktijdig doorgaan met de teamwedstrijden van de Europese
kampioenschappen 2018.
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