Utrecht, 13 april 2010

Betreft: Wijziging puntensysteem NK

Voorstel wijziging puntensysteem NK
De uitzending naar het World Amateur Go Championship (vanaf hier: WAGC) wordt op dit
moment door een puntensysteem bepaald. Dit systeem heeft als voordeel dat er verschillende
spelers naar het toernooi worden uitgezonden, maar als nadeel dat niet altijd de sterkste speler
aan het toernooi deel neemt.
De topsportcommissie streeft ernaar zo veel mogelijk een beleid te hanteren om de sterkste
speler uit te zenden. Dit komt overeen met het beleid zoals het NOC*NSF wil dat het gevoerd
wordt, om Nederland een zo hoog mogelijke klassering te laten behalen op Europese en
Wereld Kampioenschappen. De hoogte van de subsidie die de NGoB ontvangt van het
NOC*NSF wordt mede bepaald door de behaalde plaats op het WAGC in de afgelopen jaren.
De topsportcommisie wil niet de Nederlands kampioen uitzenden naar alle toernooien, daarom
wordt een puntensysteem voorgesteld voor uitzending anders dan naar het WAGC.
Om te komen tot een beleid wat aan deze punten voldoet stelt de commissie voor om,
beginnende met de NK cyclus die in 2010 start (waarvan het NK in 2011 wordt gespeeld), het
puntensysteem niet bepalend voor uitzending naar het WAGC te laten zijn. Het nieuwe beleid
zal dan worden om de winaar van het NK uit te zenden naar het WAGC dat in dat jaar plaats
vindt. Die speler heeft dan het meest recent bewezen de sterkste speler te zijn en heeft
daarmee in principe de beste kans zo hoog mogelijk op het WAGC te eindigen. Mocht de
hoogst geëindigde speler op het NK niet naar het WAGC willen dan wordt de volgende speler
uitgezonden.
Uitzending naar andere toernooien1, wordt bepaald volgens een puntensysteem (zie bijlage 1).
Iedere speler die door de NGoB wordt uitgezonden naar een toernooi zal zich aan het
uitzendregelement houden.
Het voorstel dat ter stemming ligt op de voorjaars ALV 08-05-2010:
1) De winnaar van het NK algemeen wordt uitgezonden naar het WAGC.
2) Uitzending naar internationale toernooien waarvoor een kwalificatietoernooi wordt gehouden
wordt door middel van het kwalificatietoernooi bepaald.
3) Uitzendingen naar andere internationale toernooien wordt bepaald door het puntensysteem
(bijlage 1).
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1
Vanaf hier zijn toernooien, in dit document en in de bijlage: Internationale toernooien waar Nederland iemand naar
mag uitzenden, die niet het WAGC zijn en waarvoor geen kwalificatietoernooi wordt gehouden.

Bijlage 1
Puntensysteem
1. De speler die het meeste punten heeft op het moment dat een uitnodiging wordt ontvangen
door de topsportcommissie wordt uitgezonden.
2. Een speler krijgt 1 punt voor elk punt boven de 4 dat hij scoort op het NK en 1 punt voor elk
punt boven de 3 die hij scoort op het EK.
3. Voor het EK wordt dit puntenaantal gecorrigeerd naar de topgroep, zodanig dat de topgroep
maatgevend is (d.w.z., bij een speler die x indelingsgroepen lager speelt, wordt het aantal
punten geteld boven de x punten minder dan 4).
4. Ronden waarop men niet meespeelde worden hierbij als verloren partijen geteld;
reglementaire overwinningen en vrijlotingen als gewonnen partijen
5. De 4 meest recent plaatsgevonden toernooien (EK of NK) tellen mee, ongeacht deelname
van een speler daaraan.
6. Wordt iemand uitgezonden, dan worden alle toernooien die hebben plaatsgevonden voor het
moment dat uitzending wordt bepaald op 0 punten gesteld. (Dus als bepaald wordt dat een
speler wordt uitgezonden naar een toernooi en er vind een NK of EK plaats voordat de
uitzending heeft plaatsgevonden dan worden de punten hier voor niet op 0 gesteld).
7. Als iemand wordt aangewezen voor uitzending, maar gaat diegene niet, dan treed regel 6 in
werking alsof diegene wel is uitgezonden.
8. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het laatste NK waarin tenminste één van beiden punten
heeft gescoord. De speler die in dat NK het hoogst is geëindigd, wordt in dat geval uitgezonden.
9. Kan op basis van dit regelement niet worden besloten welke speler wordt uitgezonden dan
besluit het Dagelijks Bestuur welke speler wordt uitgezonden.

