Toernooireglement NK Go
van de Nederlandse Go Bond
Toernooireglement van de Nederlandse Go Bond (NGoB) vastgesteld op de Algemene
Vergadering van 16 augustus 2020.
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Geldigheid
1.1

Dit toernooireglement is van kracht bij het Nederlands Kampioenschap (NK Algemeen) en
het Nederlands Kampioenschap Go voor Dames (NK Dames). Daar waar de regels in dit
reglement afwijken van het Wedstrijdreglement van de NGoB gaat dit reglement voor.

Basis
2.1

Gespeeld wordt volgens de vigerende spelregels van het wereldkampioenschap voor
amateurs van de IGF. In aanvulling daarop dienen aan het einde van de partij ook de damepunten om beurten opgevuld te worden, zoals inmiddels sinds 2006 binnen de Nihon Ki-in
de regel is.

2.2

Komi is 6,5.

2.3

Gespeeld wordt met door de NGoB aangewezen materiaal en (digitale) klokken.

2.4

Gespeeld wordt in de door de wedstrijdleider of toernooidirecteur aangewezen rookvrije
ruimte(s).

Inschrijving
3.1

Alle wedstrijddeelnemers dienen uiterlijk op het door de toernooidirecteur vastgestelde
tijdstip, en op de door de toernooidirecteur vastgestelde wijze, hun deelname te hebben
bevestigd.

3.2

Bevestiging van deelname impliceert acceptatie van de geldende reglementen, waaronder
het anti-doping reglement van de NGoB.

Wedstrijdleider en scheidsgerecht
4.1

Een wedstrijd staat onder leiding van 1 wedstrijdleider, eventueel bijgestaan door
assistenten.

4.2

Een wedstrijdleider is verplicht

a.

toe te zien op een goed verloop van de wedstrijd;

b.

toe te zien op de strikte naleving van toernooi- en wedstrijdregels;

c.

er voor te zorgen dat beslissingen die hij of zij heeft genomen worden uitgevoerd.

4.3

Het scheidsgerecht treedt in functie als er door een deelnemer aan de wedstrijd protest
gemaakt wordt tegen een beslissing van de wedstrijdleider. Het scheidsgerecht bestaat uit
drie personen, te kiezen uit de deelnemers door de wedstrijdleider voor aanvang van de
eerste ronde.
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4.4

Indien naar het oordeel van de wedstrijdleider een of meer van de oorspronkelijke leden
van het scheidsgerecht bij het geschil betrokken zijn, dient voor elk van hen een vervanger
gekozen te worden.

4.5

Het scheidsgerecht moet de wedstrijdleider en de partijen in het geschil horen en maakt na
beraad haar oordeel bekend.

4.6

Het scheidsgerecht beoordeelt of de beslissing van de wedstrijdleider binnen het kader van
de regels en binnen de grenzen van het redelijke is. Alleen indien het scheidsgerecht van
mening is dat het oordeel van de wedstrijdleider niet aan bovengenoemde criteria voldoet,
oordeelt het bindend over de betrokken partijen en wedstrijddeelnemers.

4.7

Tegen een beslissing van het scheidsgerecht is uitsluitend beroep mogelijk bij het bestuur
van de NGoB. Een dergelijk beroep heeft geen schorsende werking op de uitspraak van het
scheidsgerecht.

4.8

De wedstrijdleider draagt binnen twee dagen na afloop van het toernooi zorg voor het
elektronisch doorgeven van de gedetailleerde einduitslag (volgens formaat geschikt voor
doorgave ivm EGF rating) aan het bestuur.

Aanvang van een ronde
5.1

Bij aanvang van een ronde wordt de klok – tenzij door de wedstrijdleider uitdrukkelijk
anders aangegeven - stipt op tijd aangezet door de wedstrijdleider. Alle meldingen van ‘te
laat’ zijn relatief ten opzichte van dit tijdstip.

Te laat arriveren voor een ronde
6.1

Indien een deelnemer niet voor het verstrijken van de normale bedenktijd (dus exclusief
byoyomi) komt opdagen voor een ronde, of niet binnen een uur na aanvang van de ronde,
dan verliest deze deelnemer de partij. Indien er geen sprake is van kennelijke overmacht,
zal de speler bovendien een punt in mindering worden gebracht in de eindrangschikking.
Bij herhaling zal een speelverbod opgelegd worden voor de eerstvolgende twee NK’s.

6.2

Indien een deelnemer te laat, maar nog wel binnen bovengenoemde termijn, komt
opdagen voor een ronde start de deelnemer met de nog op de klok resterende bedenktijd.

6.3

Bij herhaaldelijk te laat komen kan de wedstrijdleiding overgaan tot het geven van een
waarschuwing of het toepassen van een zwaardere sanctie.

Materiaal
7.1

Er wordt gespeeld met digitale klokken van de NGoB. De spelers worden geacht te weten
hoe die werken.
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7.2

Voor het NK Algemeen geldt dat de wedstrijdleiding gebruik maakt van een aangepaste
Zwitsers indelingssysteem.

7.3

Het is de spelers niet toegestaan tijdens de partij de klok te neutraliseren, behoudens

a.

in geval beide spelers zijn overeengekomen dat er een probleem is waar de
wedstrijdleider bij moet worden geroepen;

b.

op aanwijzing van de wedstrijdleider;

c.

in één specifiek geval in byoyomi zoals in detail beschreven in het Wedstrijdreglement
van de NGoB.

Deelname
8.1

Tot deelname aan het NK Algemeen zijn gerechtigd alle leden van de NGoB die de
Nederlandse nationaliteit hebben, of die ten minste twee jaar in Nederland woonachtig
zijn. Leden met een speelverbod zijn niet gerechtigd.

8.2

Tot deelname aan het NK Dames zijn gerechtigd alle vrouwelijk leden van de NGoB die de
Nederlandse nationaliteit hebben, of die ten minste twee jaar in Nederland woonachtig
zijn. Leden met een speelverbod zijn niet gerechtigd.

8.3

Deelnemende leden dienen geen contributieachterstand te hebben. Indien dit wel het
geval is dienen ze ter plekke, voor aanvang van het toernooi, de achterstallige contributie
te voldoen.

8.4

Indien een verder speelgerechtigde speler geen lid is van de NGoB, en dat ook niet wil
worden, kan deze persoon deelnemen tegen een inschrijfgeld dat gelijk is aan de prijs voor
een volledig lidmaatschap voor één jaar, zonder dat deze persoon op de ledenlijst wordt
opgevoerd.

8.5

Deelnemers in de supergroep van het toernooi dienen alle ronden mee te doen. Indien er
geen sprake is van kennelijke overmacht voor het missen van een of meer ronden, zal de
speler een punt in mindering worden gebracht in de eindrangschikking. Bij herhaling zal
een speelverbod opgelegd worden voor de eerstvolgende twee NK’s.

8.6

De wedstrijdleider kan beslissen een speler toe te laten in de supergroep ook indien deze
niet alle ronden speelt. (Zie bijlage A)

NK Algemeen
9.1

De kampioen wordt bepaald als volgt:

a.

Bij 1 deelnemer is deze kampioen.

b.

Bij 2 deelnemers wordt een tweekamp gespeeld. Winnaar is degene, die het eerst drie
punten heeft.
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c.

Bij 3 t/m 6 deelnemers: een enkele competitie bepaalt de winnaar.

d.

Bij 7 t/m 16 deelnemers: Een toernooi volgens het Zwitsers Systeem van 6 ronden.

e.

Bij 17 of meer deelnemers: Een toernooi volgens het Nederlands Systeem (bijlage A).

9.2

De bedenktijd dient minimaal 90 minuten per speler per partij en 1 periode van 30
seconden byoyomi te bedragen.

9.3

Bij gelijk eindigen beslissen eerst de weerstandspunten, vervolgens de SonnebornBergerscore, dan de onderlinge partij en uiteindelijk het lot, behalve wanneer de eerste en
tweede plaats in het geding zijn.

9.4

De eerste en de tweede plaats worden vergeven conform het resultaat van de finale (zie
bijlage A), of, indien niet met het Nederlands systeem gespeeld wordt, conform een playoff.

9.5

Het NK Algemeen dient elk jaar in de maanden januari en februari te worden gespeeld.

9.6

De eerst geëindigde in het NK Algemeen verkrijgt de titel "Nederlands Kampioen''.

9.7

Voor uitzending naar het Wereldkampioenschap en andere internationale toernooien in
hetzelfde jaar geldt dat de hoogste geëindigde speler eerste keus heeft, daarna nummer
twee, etc.

9.8

Als iemand niet van zijn rechten gebruik wil of kan maken, dan wel al op andere wijze
gerechtigd is, dan verkrijgt de eerstvolgende de rechten.

9.9

Het bestuur stelt voorafgaand aan het NK Algemeen vast wat voor subsidie verstrekt
wordt.

NK Dames
10.1 De kampioen wordt bepaald als volgt:
a.

Bij 1 deelnemer is deze kampioen.

b.

Bij 2 deelnemers wordt een tweekamp gespeeld. Winnaar is degene, die het eerst twee
punten heeft.

c.

Bij 3 t/m 6 deelnemers: een enkele competitie bepaalt de winnaar.

d.

Bij 7 t/m 12 deelnemers: Een toernooi volgens het Zwitsers Systeem van 5 ronden.

e.

Bij 13 of meer deelnemers: Een toernooi volgens het McMahon systeem van 5 ronden,
met een topbar zodanig dat er 8-12 spelers in de topgroep zitten (grootte naar keuze van
de wedstrijdleider).

10.2 De bedenktijd dient minimaal 60 minuten per speler per partij en 1 periode van 20
seconden byoyomi te bedragen.
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10.3 Bij gelijk eindigen beslissen eerst de weerstandspunten, vervolgens de SonnebornBergerscore, dan de onderlinge partij en uiteindelijk het lot, behalve wanneer de eerste
plaats in het geding is.
10.4 Bij gelijk eindigen op de eerste plaats moeten er beslissingswedstrijden worden gespeeld.
10.5 Bij 2 spelers een directe partij.
10.6 Bij 3 of meer spelers een enkele knock-out, met in oneven ronden een vrijloting voor de
hoogstgeëindigde speler
10.7 Het winnen van het NK Dames geeft recht op uitzending naar het EK Dames in hetzelfde
jaar. De topsport commissie stelt voorafgaand aan het NK Dames vast wat voor
subsidieregeling verstrekt wordt.

Prijzengelden
11.1 De prijzengelden voor het NK en het NK dames worden jaarlijks vastgesteld door het
bestuur. Indien het bestuur hierover geen beslissing maakt, gelden dezelfde prijzengelden
als het voorgaande jaar.
11.2 Plaatsen worden vastgesteld overeenkomstig bovenstaand regels. Indien er nog geen
onderscheid gemaakt is nadat de weerstandspunten zijn overwogen, wordt het prijzengeld
gedeeld. Bij verdeling van het prijzengeld is de penningmeester gerechtigd de gedeelde
bedragen af te ronden

Slotbepalingen
12.1 Wijzigingen in dit reglement moeten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
12.2 In overleg met het bestuur kan de wedstrijdleider van dit reglement afwijken.
12.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
12.4 Dit reglement is goedgekeurd door de ALV op 16 augustus 2020
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