
 
Toewijzen kwalificatietoernooien NJBB Masters 2020 
 

Jaarlijks worden kwalificatietoernooi georganiseerd door verenigingen die zijn 
aangesloten bij de NJBB. Tijdens deze kwalificatietoernooien kunnen deelnemers punten 
verdienen voor een ranglijst. Op basis van deze ranglijst wordt bepaald wie kan 
deelnemen aan de NJBB Masters (het finaleweekend). De winnaar van de NJBB Masters, 
zullen worden uitgezonden naar het eerstvolgende EK danwel WK Mannen. 

Toernooien (aangevraagd als regionaal danwel landelijk) kunnen door de CWN worden 
aangemerkt als kwalificatietoernooi. Toernooien die voldoen aan de volgende criteria, 
komen hiervoor in aanmerking: 

• Het toernooi voldoet aan hoge eisen ten aanzien van de kwaliteit van organisatie; 
en deelnemersveld; 

• Het toernooi heeft een landelijke uitstraling qua ambiance, sfeer, omvang en 
(buitenlandse) deelname; 

• Het terrein waar het toernooi wordt gespeeld, dient te voldoen aan de 
daaraan(door de CWN) verbonden eisen; 

• Er wordt gespeeld in de speelvorm tripletten; 
• Het toernooi wordt gehouden tussen 31 maart en 1 oktober; 
• Het toernooi staat open voor een onbeperkt aantal deelnemende tripletten óf voor 

een maximum van 64 tripletten;  
• Er wordt gespeeld volgens één van de volgende drie wedstrijdsystemen: 

voorronde(n) met afvalsysteem, directe eliminatie (Marokkaans) of Franse poules 
met A, B en C toernooien;   

Wedstrijdleider 
De vereniging geeft voor 1 februari 2020 aan wie de wedstrijdleider is bij het toernooi of 
geeft aan dat de vereniging ondersteuning zoekt bij het vinden van een wedstrijdleider 
voor de betreffende datum.  
 
De wedstrijdleider wordt toegewezen door de CWN. Dit kan een wedstrijdleider zijn die 
lid is van de vereniging (intern) of iemand die wordt gevonden met hulp van de CWN 
(extern);  
 
Deelname en resultaten 
De wedstrijdleider dient een volledige administratie van de deelnemers met hun 
licentienummers en eventuele invallers bij te houden en aan CWN ter beschikking te 
stellen voor de toekenning van de ranglijstpunten. 
 
De wedstrijdleider dient een volledig overzicht van het verloop van het toernooi aan CWN 
ter beschikking te stellen voor de toekenning van de ranglijstpunten. 
 
De betreffende documenten dienen digitaal, uiterlijk de dag na het toernooi te worden 
aangeleverd aan de CWN middels een e-mail naar info@njbb.nl. 
 
Annulering 
Annulering van het toernooi kan alleen plaatsvinden in overleg met de CWN en het 
bondsbureau. 
 

 


