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SELECTIE EUROPEES KAMPIOENSCHAP 2014
1 Reglement selectie open team 2013-2014
Formule
De selectie wordt gespeeld per paar. Ieder paar speelt een wedstrijd van 24 spellen (dit aantal kan
veranderen zo het aantal paren kleiner is dan 12) tegen elk ander paar. Het resultaat van elke
wedstrijd wordt berekend in imps volgend de Butler formule (waarbij de uiterste resultaten
meetellen). Het aantal imps wordt omgezet in VPs volgens de nieuw geldende schaal. Het
speelschema voor deze selectie bepaald door het selectiecomité zal ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de commissie “Wedstrijdleiders”.

Toegelaten paren/aantal paren
Alle paren gevormd door spelers die deelnemen aan de competitie in eredivisie of in de 1e divisie
mogen hun kandidatuur voor deelname stellen; deze kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van een
CV met argumentatie. Deze kandidatuurstellingen zullen beoordeeld worden door het
selectiecomité. Tegen de beslissing van het selectiecomité is geen beroep mogelijk.
Een kandidatuurstelling houdt in dat men bereid is om, in geval van gunstige plaatsing bij de selectie
en behoudens geval van heirkracht (te beoordelen door het selectiecomité) deel te nemen aan het
evenement waarvoor de selectie is ingericht en dat men de hierna omschreven verplichtingen
aanvaardt.
Het aantal deelnemende paren zal tot 12 worden beperkt. Ieder paar speelt 24 spellen tegen elk
ander paar. Als het aantal paren kleiner is dan 12 (omdat er minder inschrijvingen zijn of omdat het
selectiecomité oordeelt dat een paar niet kan aanvaard worden op basis van zijn CV) zal het
selectiecomité
1) of het aantal spellen per wedstrijd vastleggen en, zo nodig, de berekeningsmethode
aanpassen;
2) of 1 of meerdere paren aanzoeken voor deelname om tot 12 paren te komen (deze paren
kunnen bijvoorbeeld veelbelovende junior paren zijn).

Inschrijvingsmodaliteiten
De inschrijvingen moeten per email op uiterlijk 30 september 2013 toekomen op het
adres l.b.f@skynet.be.
De aanvaarde kandidaten zullen gevraagd worden om voor 30 oktober 2013 een deelnamerecht van
240 EUR/paar te storten. Deze storting is een voorwaarde tot deelname aan de selecties.

Vorming van het team
Het Belgische team wordt gevormd door de 3 eerste paren van de selectiewedstrijd. Een kapitein (bij
voorkeur niet-speler) zal door het selectiecomité aangeduid worden na consultatie van de 3 paren.
In geval van heirkracht voor de deelname van een van deze 3 paren, wordt automatisch het 4e
geklasseerde paar aan het team toegevoegd.

Verplichtingen
De kandidaten moeten voldoen aan alle reglementaire bepalingen van de organisatie van het
evenement waarvoor zij geselecteerd zijn (meestal de reglementen van de EBL).
De kandidaten moeten zich in de periode van het evenement waarvoor de selectie werd ingericht
kunnen vrijmaken (juni 2014 voor de Europese kampioenschappen 2014).
Een geselecteerd paar kan geen bezwaren tegen de andere geselecteerde paren laten gelden.
De geselecteerde paren moeten bereid zijn om aan door het selectiecomité ingerichte
oefenwedstrijden (minimaal 2 weekends) deel te nemen. Het selectiecomité beslist over gevallen van
niet-beschikbaarheid.
Indien een geselecteerd paar, zonder aantoonbare heirkracht (te beoordelen door het
selectiecomité), verstek geeft voor het evenement waarvoor de selectie werd ingericht, wordt dit
paar automatisch geschrapt voor deelname aan de eerstvolgende selectie (samen of elk met een
andere partner).

Data
2013-12-08 (zondag)

2013-12-14/15 (weekend)

2014-01-19 (zondag)

2014-01-26 (zondag)

2014-01-12 (zondag)

Slotbepaling
Het selectiecomité is bevoegd in alle gevallen van betwisting en van onvoorziene omstandigheden
(eventueel te sanctioneren).

2 Selectie Dames- en Senior teams
Er wordt beslist dat de kandidaturen voor deze teams moeten gebeuren per team van 3 paren. Een
oproep voor kandidaturen zal einde 2013 gelanceerd worden met vermelding van de budgettaire
voorwaarden.
De inschrijvingen moeten toekomen voor 28 februari 2014.
Het selectiecomité zal deze kandidatuurstellingen beoordelen en zal, zo nodig, een knock-out tornooi
tussen de weerhouden teams organiseren.

3 Budget BBF – Financiële tegemoetkoming voor deelnemers aan
internationale competities
Er wordt beslist een forfaitair bedrag toe te kennen aan het open Belgische team dat deelneemt aan
het Europees Kampioenschap 2014 te Madrid. Het bedrag van deze tegemoetkoming zal vastgelegd
worden voor de oproep tot kandidaatstelling, in functie van de locatie van het evenement.
De financiële tegemoetkoming voor de Dames- en Senior teams zal beslist worden in november
2013, in functie van de omstandigheden en de budgettaire toestand van de Federatie.

4 Selectiecomité
Er wordt beslist een selectiecomité (SC/CS) op te richten bestaande uit 2 personen, die geen
kandidaat mogen zijn voor de selectie. Worden aangeduid : Hubert Janssens,
selectieverantwoordelijke, en Jean-François Jourdain, assistent. De selectieverantwoordelijke brengt
verslag uit bij de Raad van Bestuur, op wiens vergaderingen hij uitgenodigd wordt telkens de selectie
van teams op de dagorde staat.

