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Agendapunt 8 ALV 7 maart 2020:
Voorstel tot aanpassingen van het wedstrijdreglement.
8.A.1.c.
Topsportcommissie vervangen met: Topsportcoördinator en teamleiders van de deelnemende teams

8.A.2.b: Het oude artikel vervangen door:
Indien er zes teams deelgenomen hebben aan de LHK teamcompetitie, degradeert het zesde team
rechtstreeks.
Indien er voor 1 oktober van dat competitiejaar geen aanmeldingen zijn van teams die kampioen
geworden zijn in het district en uit willen komen in de volgende editie van de LHK teamcompetitie,
dan is het team dat op de zesde plaats geëindigd is gerechtigd om uit te komen in de volgende editie
van de LHK teamcompetitie.
Indien er voor 1 oktober van dat competitiejaar één aanmelding is van een team dat kampioen
geworden is in haar district en uit wil komen in de volgende editie van de LHK teamcompetitie, dan
degradeert het als zesde geëindigde team en wordt deze plaats ingenomen door het team dat
kampioen is geworden in haar district en zich aangemeld heeft.
Indien er voor 1 oktober van dat competitiejaar meerdere aanmeldingen zijn van teams die
kampioen zijn geworden in de districten welke uit willen komen in de volgende editie van de LHK
teamcompetitie, dan degradeert het als zesde geëindigde team en volgt er een promotiewedstrijd
tussen de teams die zich aangemeld hebben en kampioen zijn geworden in het district. De nummers
één en twee van deze promotiewedstrijd zijn gerechtigd om uit te komen in de volgende editie van
de LHK teamcompetitie.
Indien er minder dan zes teams deelgenomen hebben aan de LHK teamcompetitie, dan mag deze
voor de volgende editie aangevuld worden met teams die zich voor 1 oktober aangemeld hebben en
kampioen zijn geworden in het district. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen
beschikbaar zijn volgt er een promotiewedstrijd tussen de teams die zich aangemeld hebben en
kampioen zijn geworden in het district. Naar gelang er plaatsen beschikbaar zijn in de volgende editie
van de LHK teamcompetitie mogen er teams promoveren naar de LHK teamcompetitie.

8.A.2.e vervangen door:
Komt een vereniging met twee teams uit in de LHK, dan mogen spelers van een hoger team niet als
(wissel)speler uitkomen in een lager team. Spelers van een lager team mogen wel als (wissel)speler in
een hoger team uitkomen. Komt dezelfde speler meer dan één wedstrijd voor het hogere team uit,
dan behoort deze speler tot dat team.
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8.A.7.d. vervangen door:
Indien een team zich terugtrekt wordt een administratieve boete opgelegd. Wanneer de
topsportcommissie daartoe termen aanwezig acht kan het de boete verminderen c.q. kwijtschelden.
Een team welke zich heeft terug getrokken uit de LHK teamcompetitie is niet automatisch
speelgerechtigd in de volgende editie van de LHK teamcompetitie. Dit team kan zich aanmelden voor
de volgende editie van de LHK teamcompetitie indien een team van deze vereniging kampioen is
geworden in het district en zich voor 1 oktober aangemeld heeft voor deelname aan de volgende
editie van de LHK teamcompetitie.

8.B…….
In alle artikelen van dit hoofdstuk EC of Europa Cup vervangen door Minigolf European Champions
League Final
8.B.1.c vervangen door:
Deze kampioenschappen worden gespeeld over twee dagen in één weekend, op één locatie en op
hetzelfde systeem waarop de Minigolf European Champions League Final voor dames later dat jaar
gespeelt wordt.

8.B.2.e.
Wordt er van het team verwacht dat zij meespelen?????

8.C.2.c.
Dit kampioenschap wordt bij voorkeur gehouden op …………
8.C.1.e.
Mijn voorstel om het aantal combironden in te korten naar 4. Dit omdat het aantal van 5
combironden nog gebaseerd is op een NK Combi zonder NK Matchplay.
Ook wil ik voorstellen om vast te leggen dat het niet noodzakelijk is om 5 (in het vervolg wellicht 4)
combironden in de volgorde van afdeling 1, afdeling 2, afdeling 1 etc… te volgen. Door lage
deelnemersaantallen is niet iedere baaneigenaar bereid om beide systemen voor een heel weekend
te reserveren voor een NK combi/Matchplay. Om de keuze van banen voor dit NK te verruimen zou ik
een optie op willen nemen in de reglementen om bijvoorbeeld 5 (wellicht in het vervolg 4) ronden
afdeling 1 op dag één en 5 (wellicht in het vervolg 4) ronden afdeling 2 op dag twee te kunnen
spelen. Nadeel hiervan is dat het NK Matchplay dan slechts op één baansysteem gespeeld kan
worden.
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Voorstel:
De (combi)ronden worden door de organisatie naar het aantal deelnemers en inzicht verdeeld over
zaterdag en zondag. Op welk baansysteem gestart wordt, wordt eveneens door de organisatie
bepaald. Voorgaand wordt in de uitnodiging bekend gemaakt.
Na deze 10 (wellicht in het vervolg 8) ronden is de kampioen bekend.…..

9.C.2.a.
Sporters en semi-sporters

9.2.
Individuele nationale afdelingskampioenschappen vervangen door NK Variabel
9.2.2.a.
Leden die als sporter en semi-sporter ingeschreven staan…..
9.4.2.a.
Leden die als sporter en semi-sporter ingeschreven staan…..
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