Parengo reglementen

Nederlandse Go Bond

Reglement NK Cyclus Parengo
Bekendmaking en deelname

1. De Nederlandse Go Bond (NGoB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap
(NK) parengo. De NGoB wijst daartoe een toernooidirecteur aan die verantwoordelijk is
voor de feitelijke organisatie, zoals de locatie, speelmateriaal en de aanwezigheid van een
gekwalificeerde scheidsrechter. De toernooidirecteur kan taken delegeren aan derden,
bijvoorbeeld voor het wedstrijdleiderschap.
2. Het NK parengo staat open voor paren die bestaan uit een vrouwelijke en een mannelijke
go-speler, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) beiden zijn lid van de NGoB en hebben op het ogenblik van aanmelding hun
contributie betaald.;
b) beiden hebben de Nederlandse nationaliteit of zijn op het moment van inschrijving
aantoonbaar minimaal twee jaar woonachtig in Nederland.
3. Het NK parengo wordt via de website van de NGoB aangekondigd. Alle paren die in de
afgelopen drie jaar hebben deelgenomen aan het NK parengo ontvangen voor aanvang
een uitnodiging om weer deel te nemen. De uitnodiging vermeldt behalve plaats, datum
en tijdstip, ook de wijze van inschrijving.
4. Alle paren dienen uiterlijk op het door de toernooidirecteur vastgestelde tijdstip, en op de
door de toernooidirecteur vastgestelde wijze, hun deelname te hebben bevestigd.
5. Paren met een gemiddelde sterkte van 3k of hoger mogen deelnemen aan het NK
parengo. Gemiddelde sterkte wordt omlaag afgerond. Voor paren met een lagere
gemiddelde sterkte wordt in beginsel een bijtoernooi georganiseerd, tenzij daarvoor naar
het oordeel van de toernooidirecteur onvoldoende belangstelling is.
Spelregels

6. Er wordt met de Japanse regels gespeeld. Daarnaast zijn de volgende spelregels van
kracht:
c) Partners zitten naast elkaar; mannen tegenover elkaar.
d) De vrouwen doen de nigiri, als daar sprake van is.
e) Wit krijgt 6.5 komi.
f) Er is een bedenktijd van 45 minuten absoluut.
g) De met zwart spelende vrouw begint, dan de vrouw die met wit speelt, gevolgd door
de man die met zwart speelt, de man die met wit speelt en zo verder.
h) Als er per ongeluk een fout wordt gemaakt in de volgorde van spelen moet dat voor
de eerstvolgende zet worden geconstateerd. Gebeurt dit dan krijgt het paar dat de
volgorde verbroken heeft drie strafpunten. Er wordt verder gespeeld alsof de
volgordefout niet heeft plaatsgevonden. Wordt het later dan de eerstvolgende zet
geconstateerd dan wordt er vanaf dat moment in de oorspronkelijke volgorde verder
gespeeld. Er gelden dan geen strafpunten.
i) Overleg is niet toegestaan, behalve om te vragen wiens beurt het is en om te
overleggen of een paar zal opgeven.
j) Het is verboden door middel van gebaren of op andere manier de volgende zet aan te
geven.
k) Moedwillig van de volgorde afwijken of overleggen wordt gestraft met verlies van de
partij.
l) De vrouwen zijn verantwoordelijk voor het indrukken van de klok.
Kampioen

7. De kampioen wordt als volgt bepaald:
a) Bij 1 deelnemend paar is dat paar kampioen.
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b) Bij 2 deelnemende paren wordt een tweekamp gespeeld. Winnaar is het paar, dat het
eerst twee punten heeft.
c) Bij 3 of 4 deelnemende paren: een enkele competitie bepaalt de winnaar. Eindigen
twee deelnemende paren op de eerste plaats, dan beslist een partij.
d) Bij 5 of meer deelnemende paren: naar keuze van de toernooidirecteur kan er worden
gespeeld:
- een toernooi volgens het Zwitsers Systeem;
- een enkel competitietoernooi
- een knock-out-toernooi, mits daaruit tenminste vier paren voortkomen die in een
enkele competitie de kampioen bepalen.
e) Zijn er geen inschrijvingen, dan is de vorige kampioen de nieuwe kampioen.
Prijzengeld NK Parengo
1e plaats € 50
2e plaats € 30
3e plaats € 20
Plaatsen worden vastgesteld overeenkomstig het wedstrijdreglement van het NK:
Een 1e plaats dient altijd op bordpunten te worden beslist.
De overige plaatsen worden eerst op bordpunten en vervolgens op SOS beslist.
Bij gelijke SOS wordt het prijzengeld gedeeld.
Bij verdeling van het prijzengeld is de penningmeester gerechtigd de
gedeelde bedragen af te ronden.
Uitzending WK parengo

8. De NGoB houdt een puntenklassement bij. Aan de hand van dat klassement wordt
bepaald welk paar wordt uitgezonden naar het Wereldkampioenschap (WK) parengo.
Peilmoment voor de bepaling is het moment dat de NGoB een uitnodiging ontvangt voor
het WK.
9. Het paar met de meeste punten wordt uitgenodigd om aan het WK deel te nemen. Mocht
het paar dat bovenaan staat om welke reden dan ook afzien van deelname, dan wordt het
volgende paar op de lijst uitgenodigd, enzovoorts.
10. Bij een gelijke stand tussen de hoogst staande paren wordt het paar met de hoogste
eindnotering in het meest recente NK uitgezonden. Brengt dat geen uitsluitsel dan wordt
er naar het NK van het jaar daarvoor gekeken, etc.
11. Het puntenklassement wordt bijgewerkt aan de hand van de einduitslag van het NK. De
puntentoekenning is als volgt: Plaats 1: 6 punten, plaats 2: 4 punten, plaats 3: 3 punten,
plaats 4: 2 punten, plaats 5: 1 punt, plaats 6 en lager: geen punten.
Bij gedeelde klassering worden de totaal toe te kennen punten bij elkaar genomen en
krijgt elk team een gelijk aantal punten toegekend. Halve punten zijn daarbij mogelijk.
12. Bij uitzending naar het WK parengo wordt het puntentotaal van het uitgezonden paar op
0 punten gezet. Als een paar uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het WK en deze
uitnodiging niet aanneemt, wordt het puntentotaal van dit paar op 0 punten gezet.
13. Voor elk jaar dat een paar niet deelneemt aan een NK parengo worden er 2 punten
afgetrokken van het puntentotaal van dat paar. Een negatieve stand wordt echter niet
gegeven.
Parengo EK uitzending reglement
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Parengo EK uitzending reglement van de Nederlandse Go Bond (NGoB) vastgesteld als
uitvoeringsbesluit op de Bestuursvergadering van 13 maart 2012 en geldig vanaf 1 april 2012.
Voor de uitzending naar het European Pair Go Championship (vanaf hier: EPGC) bestaat op
het moment van schrijven geen regeling. Deelnemers konden op eigen gelegenheid subsidie
aanvragen bij de topsportcommissie, maar deze mogelijkheid was niet bij alle deelnemers aan
het NK paren bekend. Omdat een top 16 plaats op het EPGC directe gevolgen heeft voor
uitzending van Nederland naar het WK Paren is besloten om een reglement op te stellen dat
dit in goede banen leidt. Zonder actieve deelname aan het EK krijgt Nederland op basis van
het ledenaantal ongeveer een keer per 3-4 jaar een plaats op het WK. Goede jaarlijkse
resultaten op het EK kunnen het mogelijk maken om 1-2 jaarlijks een plaats te krijgen.
Dit document houdt rekening met de 2 verschillende puntensystemen zoals deze momenteel
gebruikt worden:
− Het puntensysteem van de EGF voor Europa om te bepalen welke landen een uitnodiging
krijgen.
− Het puntensysteem van de NGoB voor Nederland om te bepalen welk paar naar het WK
wordt uitgezonden als een uitnodiging wordt ontvangen.
Dit document voert een onkostenregeling in om de Nederlands paren kampioenen uit te
zenden naar het EPGC en zo actieve deelname te bewerkstelligen. Omdat er 2 verschillende
puntenregelingen gebruikt worden wordt ook een compensatieregeling ingevoerd waarbij
deelname aan het EPGC voor elk paar sowieso twee nationale punten oplevert, mogelijk
vermeerderd indien een goed resultaat behaald is.
Reglement NK Cyclus Parengo (NGoB):
http://www.gobond.nl/Documenten/Reglementen/NK%20Parengo%20regelement.pdf
Reglement WK Parengo (EGF):
http://www.eurogofed.org/pairgo/paireurope.htm
De topsportcommissie streeft ernaar het sterkste paar naar het EGPC uit te zenden omdat
hogere klasseringen meer uitnodigingen voor het WK paren opleveren. Omdat parengo echter
ook een sociale aangelegenheid is en er geen resultaatafhankelijke consequenties aan een
plaats op het WK paren zitten wordt het huidige nationale puntensysteem in stand gehouden
zodat alle deelnemers aan het NK paren op termijn kans maken op uitzending naar het WK
paren.
Iedere speler die door de NGoB wordt uitgezonden naar een toernooi zal zich aan het
uitzendreglement houden.
1) De winnaars van het NK paren worden gesubsidieerd uitgezonden naar het EPGC.
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2) Als de winnaars niet maar het EPGC kunnen/willen dan valt de subsidie aan het 2e paar toe.
Bij gelijke stand geeft het hoogste aantal NGoB punten de doorslag.
3) Alle paren die deelnemen aan het EPGC krijgt hiervoor een resultaatsafhankelijk aantal
NGoB punten toegekend gelijk aan twee plus het aantal behaalde EGF punten gedeeld door
10. (Bijlage 1)
Uitzonderingen
1. In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel geeft beslist het bestuur.

Bijlage 1:
Onkostenvergoeding t.b.v. uitzending parengo
1. Het paar dat het laatste NK paren heeft gewonnen wordt uitgezonden naar het EPGC.
Mocht een paar niet kunnen of willen dat wordt het paar dat 1 plaats lager stond op het
laatste NK uitgezonden. Bij gelijke stand geeft het aantal nationale punten de doorslag.
Is ook dit gelijk dan beslist het lot.
2. Het paar dat uitgezonden wordt naar het EPGC krijgt hiervoor een
onkostenvergoeding. De topsportcommissie bepaalt de hoogte van deze vergoeding
uiterlijk de dag voor het NK paren.
3. Het uitgezonden paar dient binnen een maand na het EGPC een onkostenvergoeding
in te dienen bij de topsportcommissie anders vervalt het recht op aanspraak.
4. De uitbetaalde vergoeding is ten hoogste gelijk aan het gedeclareerde bedrag.
Compenstatieregeling
Het paar dat uitgezonden wordt naar het EPGC krijgt hiervoor het volgende aantal NGoB
punten toegekend:
2 + Round[(E/10)], waarbij E het aantal behaalde EGF punten is zoals beschreven in
http://www.eurogofed.org/egf/pairsystem.htm. Er wordt afgerond op halve punten.
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