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1. Competitie Commissie (CC)
De Competitie Commissie wordt aangesteld door het bestuur van de NFB. De commissie is
verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van de National Tour, Weekend League en
het Nederlands Kampioenschap. Het doel van de commissie is om het gekozen
competitiebeleid te coördineren, het gesprek aan te gaan met de TD's en de ervaring binnen
het Nederlandse discgolf te bundelen en daarmee tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te
komen.Tijdens het jaar competitiejaar 2022 zal de CC ondersteuning krijgen vanuit de
Taskforce indien nodig.
Het competitiebeleid wordt opgesteld door de Taskforce, dit wordt gebaseerd op de input
van spelers, verenigingen, commissies en de NFB. De Competitie Commissie zorgt voor de
uitvoering en coördinatie van dit beleid in samenwerking met de verenigingen. Zodra er
verandering nodig is in het competitiebeleid, zal de Taskforce hierover beslissen.
Als er bij een evenement naar inzien van de CC een ongewenste en/of gevaarlijke situatie
ontstaat, treedt de CC in overleg met de TD. Mocht de CC uiteindelijk toch echte noodzaak
zien om in te grijpen, dan is deze daartoe bevoegd.
De verantwoordelijkheden van de Competitie Commissie:
● Aanspreekpunt met betrekking tot alle NFB-competities
● Inventariseren van mogelijke events voor de competities
● Jaarplanning maken met voldoende events voor elke competitie en een goede
spreiding geografisch
● Begeleiden en instrueren van toernooidirecteuren
● Evalueren van events samen met de TD en eventueel bijsturen waar nodig
● Gezamenlijk met de TD’s het niveau van de evenementen verhogen onder andere op
het gebied van speelklimaat, professionaliteit en veiligheid
● Coördineren met NFB over bijvoorbeeld MijnNFB
● Verantwoordelijk voor competitiestanden
● Bijhouden van NFB Discgolf Agenda
● Onderhouden van website NFB met betrekking tot plaatsen wedstrijdverslag /
plaatsen foto’s

2. Tournament Director (TD)
Zonder een Tournament Director kan er geen wedstrijd georganiseerd worden. Zij zijn van
essentieel belang voor een competitie en een goedlopende speeldag. De TD heeft de leiding
op de speeldag en is verantwoordelijk voor het verloop van die dag. TD's worden hierin
ondersteund door de CC. Aan het begin van het seizoen moet duidelijk zijn wie de TD is
voor een wedstrijd.
Hier volgt een overzicht met de belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor
een TD:
Voor de wedstrijddag:
● Evenementenvergunning aanvragen bij gemeente, de NFB zal dit tot een redelijk
bedrag vergoeden. Overleg dit met de CC en doe dit minimaal 5 weken voor het
event.
● Aanleveren van een Caddy boek bij de CC (uiterlijk 4 weken van te voren)
● Caddy boek wordt online gedeeld voor spelers (uiterlijk 3 weken van te voren)
● Indien er geen toilet is, het reserveren van een dixie. Dit wordt vergoed door de NFB.
Een toiletvoorziening is verplicht op de speeldag.
● Het is mogelijk om een Facebook event aan te maken, indien gewenst.
Tijdens de wedstrijddag:
● Het aanspreekpunt voor spelers
● Spelers aanspreken op gedrag en eventueel sancties opleggen (in overleg met
competitie coördinator)
● Wedstrijd onderbreken of afgelasten
● Publiek aanspreken en/of verwijderen
● Course aanpassingen die nodig zijn voor een goed verloop
● Contact en afstemming met officiële instanties zoals gemeente, (grond)eigenaren,
hulpdiensten en handhaving
● Toezien op veiligheidheid van spelers en omstanders
● Aanspreekpunt voor klachten
Na de wedstrijddag:
● Van iedere speeldag wordt er een wedstrijdverslag geplaatst op de site van de NFB.
Dit kan een TD zelf schrijven, maar dit kan ook iemand uit de organiserende
vereniging doen.
● Evaluatie met spelers en de Competitie Commissie
Vanuit de Competitie Commissie is, in samenwerking met ervaren TD’s,een TD-handboek
met daarin een checklist gemaakt. Deze biedt hulp en richtlijnen voor het organiseren van
een geslaagde competitiedag. Daarnaast staan hier ook de voorwaarden in waaraan
speeldag moet voldoen.
Vanuit de NFB juichen wij het enorm toe om assistant TD’s er bij te betrekken. Dit is een
mooie manier om toekomstige TD’s ervaring op te laten doen. Er zullen in de toekomst meer
wedstrijden komen, dus zijn er ook meer TD’s nodig.

3. Landelijke discgolfcompetities
Vanuit de NFB in samenwerking met de Nederlandse discgolfverenigingen worden er drie
landelijke discgolfcompetities en een Nederlands Kampioenschap georganiseerd, zijnde:
● National Tour (NT)
● Weekend League Starters (WLS)
● Weekend League Amateurs (WLA)
● Nederlands Kampioenschap (NK)
De NT, WLS en WLA starten alledrie in februari en eindigen in november. Voor de start van
het seizoen en halverwege het competitiejaar is er een meetmoment. Op die momenten
wordt er bepaald wie er promoveert en wie er degradeert.
Daarnaast worden halverwege het seizoen de voorjaarskampioenen bekend gemaakt in de
WLS, WLA en NT. De data voor de meetmomenten worden vastgelegd op 1 februari en 15
juni, in verband met pdga rating updates.
Gedurende het jaar wordt er in de Weekend League Amateurs en National Tour gestreden
om 3 kampioenschappen.
● Competitie kampioen 2022
● Voorjaars kampioen 2022
● Najaars kampioen 2022
Bij de Weekend League Starters gaat het om twee kampioenschappen:
● Voorjaars kampioen 2022
● Najaars kampioen 2022
Voor het voorjaars kampioenschap wordt gestreden van februari tot en met juni, daarna
wordt er gestreden van juli t/m november voor het najaars kampioenschap. Uiteraard is er in
november ook een winnaar van de algehele competitie.
Overzicht in welke divisies er door wie om een kampioenschap gestreden kan worden:

Divisie

Rating of niveau ter indicatie

Wanneer?

Course

Nederlands
Kampioenschap

●
●
●
●
●

Mannen Open (850+)
Vrouwen Open (800+)
Jeugd (800+)
AM Man (<850)
AM Vrouw (<800)

3/4 september
2022
tweedaagse

Speciale, extra moeilijke
NK-layout

National Tour

●
●
●

Mannen (850+)
Vrouwen (800+)
Jeugd (800+)

5-8 zondagen
(liefst een
tweedaagse)

Speciale Open Layout om
de top van Nederland uit te
dagen.

Weekend League
Amateurs

●
●

Mannen (780-850)
Vrouwen (<800)

10 zondagen

Main layout met eventuele
kleine toevoegingen
zoals extra mando’s, eiland
hole, extra OB

Weekend League
Starters

●
●

Mannen (<780)
Jeugd (<800)

10 zaterdagen

Oorspronkelijke GTST
layout.
Zonder waterholes.
Beperkte OB

3.1 Regels, divisies en rechten PDGA
Tijdens de wedstrijden van de competities gelden de regels ‘Official Rules of Disc Golf’ en de
‘Competition Manual’ van de PDGA. Deze regels kunnen hier ingezien worden:
https://www.pdga.com/rules
Deelnemers kunnen zich bij elke competitie ook in laten delen in verschillende
PDGA-divisies. Daarbij is er een standaard (gekozen) divisie per competitie, met de
mogelijkheid om op basis van leeftijd in een aparte categorie te spelen.
Deze indeling heeft geen invloed op het verloop van de competitie of het event, maar dit
geeft puur en alleen de mogelijkheid om in de betreffende divisie de juiste PDGA-punten te
verdienen:
Divisie

Indeling PDGA-divisies

Nederlands
Kampioenschap

●
●
●
●
●

Mannen Open (MPO / MP40-70)
Vrouwen Open (FPO / FP40-70)
Jeugd (MJ06-MJ18)
AM Man (MA1 / MA40-70)
AM Vrouw (FA1 / FA40-70)

National Tour

●
●
●

Mannen (MPO / MP40-70)
Vrouwen (FPO / FP40-70)
Jeugd (MJ06-MJ18)

Weekend League Amateurs

●
●

Mannen (MA1 / MA40-70)
Vrouwen (FA1 / FA40-70)

Weekend League Starters

●
●

Mannen (MA2 / MA40-70)
Jeugd (MJ06-MJ18)

Goedkeuring delen informatie
Door deel te nemen aan de verschillende NFB-competities gaat de speler akkoord met het
delen van de noodzakelijke gegevens met de PDGA.
Mocht een speler zijn gegevens niet willen delen, bijvoorbeeld vanwege privacy bezwaren,
en is geen pdga-lid, dan is er bij opgave mogelijkheid om dat aan te geven. In overleg met
de Competitie Commissie kan dan een passende oplossing gevonden worden.

3.2 National Tour (NT)
Voor de beste spelers van Nederland is
er de National Tour: een reeks
wedstrijden op topniveau met ook
toporganisatie.

3.2.1 Deelnemers
De National Tour is voor spelers met
een pdga-rating van 850 of hoger, bij
vrouwen en jeugd is de grens 800 of
hoger. Om deel te nemen aan deze
competitie is een actief
pdga-lidmaatschap verplicht. De NT is bedoeld om de beste spelers van Nederland tegen
elkaar te laten strijden om de competitieoverwinning.

3.2.2 Course
Het ontwerp van de course zal uitdagend genoeg moeten zijn om de beste spelers van
Nederland uit te dagen. Zie hiervoor de regels die in het TD-boek staan. De voorkeur gaat
uit naar een 18 holes course met permanente basket die in goede conditie zijn. Een 12-15
holes course is mogelijk in overleg en met goedkeuring van de Competitie Commissie.
Het is ook mogelijk om op een ‘tijdelijke layout’ te spelen, in overleg met de Competitie
Commissie.
Layouts met 12/13/14 holes worden drie keer gespeeld, layouts met 15/16/17/18 holes
worden twee keer gespeeld.
Het caddy boek moet drie weken van tevoren gecommuniceerd worden met daarin de
details en layout van de course.

3.2.3 Data & Tijden
Op iedere tweede zondag van de maanden februari tot en met november, behalve in
september in verband met de Nederlandse Kampioenschappen, kan er een National Tour
georganiseerd worden.
Bij een wedstrijd van 2 rondes is de starttijd van de eerste ronde om 10.15 uur en bij 3
rondes is de starttijd 09.30 uur. In verband met een eerdere zonsondergang in de maanden
februari en november, kan deze starttijd vervroegd worden in overleg met de competitie
commissie.
Mocht er in een van de andere maanden toch behoefte zijn om een wedstrijd eerder te laten
starten, neem dan contact op met de competitie commissie.

Voorbeeld tijdschema op basis 2 rondes (2,5 uur per ronde)
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.45 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 13.15 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.30 uur

Start ronde 2

16.00-17.00 uur

Einde + Prijsuitreiking

Voorbeeld tijdschema op basis van 3 rondes (2 uur per ronde)
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.15 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 12.45 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.15 uur

Start ronde 2 & 3

17.30-18.30 uur

Einde + Prijsuitreiking

3.3 Weekend League
Amateurs
In de WLA wordt er gestreden om drie
prijzen, namelijk:
●
●
●

Voorjaars kampioenschap
Najaars kampioenschap
Competitie kampioenschap

3.3.1 Deelnemers
De WLA is bedoeld voor gevorderde
amateurs, die net onder het NT-niveau
spelen.
De spelers die aan de WLA meedoen hebben een pdga-rating van 780 tot 850 of hebben in
de competitie voldoende punten behaald om te promoveren vanuit de WLS.
Let op: Voor de eerste helft van het 2022 seizoen geldt dat er een open inschrijving is voor
zowel de WLA als WLS, om zodoende deze nieuwe competitievorm iedereen de
mogelijkheid te geven zich te plaatsen voor het niveau waarop men denkt te spelen. Leg je
eigen prestaties naast clubgenoten met een pdga-rating om zodoende een beeld te krijgen
of vraag het bij je club. Dit geldt alleen voor spelers zonder een PDGA-rating. Spelers met
een rating starten in hun eigen divisie.

3.3.2 Course
Waar een permanente course is, zal er zo veel mogelijk op de main layout gespeeld worden
als die uitdagend genoeg is. De voorkeur gaat uit naar 2 rondes met 18 holes, maar layouts
met 12-17 holes zijn ook toegestaan.
Het is ook mogelijk om op een ‘tijdelijke layout’ te spelen, in overleg met de Competitie
Commissie.

3.3.3 Data & Tijden
Op iedere eerste zaterdag van de maanden februari tot en met november, zal er een
Weekend League georganiseerd kunnen worden.
Voorbeeld tijdschema op basis van 2 rondes
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.45 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 13.15 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.30 uur

Start ronde 2

16.00-17.00 uur

Einde + Prijsuitreiking

Voorbeeld tijdschema op basis van 3 rondes (2 uur per ronde)
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.15 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 12.45 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.15 uur

Start ronde 2 & 3

17.30-18.30 uur

Einde + Prijsuitreiking

3.4 Weekend League Starters
De Weekend League Starters is bedoeld voor
spelers van een beginnersniveau. In deze
competitie kunnen zij wedstrijdervaring opdoen
en punten verzamelen om te promoveren naar
de Weekend League Amateurs op zondag.

3.4.1 Deelnemers
In deze competitie spelen spelers met een
pdga-rating tot 780. Als spelers geen
pdga-rating hebben en geen wedstrijdervaring
hebben, dan starten ze ook in de WLS. In deze divisie gaat het uiteindelijk om het
kennismaken met een discgolfwedstrijd op landelijk niveau, waarbij plezier een belangrijke
factor is. Hierbij wordt wel geacht dat spelers die mee doen aan deze wedstrijden op de
hoogte zijn van de regels en hier ook aan houden. Daarom is het ook zeker aan te raden om
eerst een paar keer met een lokale club competitie of wedstrijd mee te doen, om op een
praktische manier kennis te maken met de verschillende basisregels.
De spelers die aan de WLS meedoen hebben een pdga-rating lager dan 780 of hebben in
de competitie onvoldoende punten behaald om in de WLS te spelen.
Let op: Voor de eerste helft van het 2022 seizoen geldt dat er een open inschrijving is voor
zowel de WLA als WLS, om zodoende deze nieuwe competitievorm iedereen de
mogelijkheid te geven zich te plaatsen voor het niveau waarop men denkt te spelen. Leg je
eigen prestaties naast clubgenoten met een pdga-rating om zodoende een beeld te krijgen
of vraag het bij je club.

3.4.2 Course
Er wordt zoveel mogelijk om een main layout van een course gespeeld. De TD kan bij
ontwerpen van de course rekening houden met het niveau door bijvoorbeeld holes aan te
passen.
In deze divisie gaat het uiteindelijk om het kennismaken met een discgolfwedstrijd op
landelijk niveau. Hierbij wordt wel geacht dat spelers die mee doen aan deze wedstrijden op
de hoogte zijn van de regels em hier ook aan houden. De course bestaat uit 12-18 holes.

3.4.3 Data & Tijden
Op iedere eerste zondag van de maanden februari tot en met november, zal er een
Weekend League georganiseerd kunnen worden.

Voorbeeld tijdschema op basis van 18 holes
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.45 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 13.15 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.30 uur

Start ronde 2

16.00-17.00 uur

Einde + Prijsuitreiking

Voorbeeld tijdschema op basis van 3 rondes (2 uur per ronde)
Tijd

Wat

09.30 uur

Spelers bijeenkomst

09.45 uur

Warm gooien

10.15 uur

Start 1e ronde

± 12.15 uur

Pauze van 30 minuten (na invoeren laatste score)

± 12.45 uur

Spelers bijeenkomst voor de volgende rondes

± 13.15 uur

Start ronde 2 & 3

17.30-18.30 uur

Einde + Prijsuitreiking

4. Deelname & kosten
Om mee te mogen doen aan een speeldag van de competities gelden de volgende regels:
1. Alle in Nederland wonende spelers moeten lid zijn van een door de NFB erkende
club (voornaamste reden is de verzekering die hiermee gepaard gaat, voor zowel de
spelers als de organisatoren).
2. Online inschrijven en betalingen gaan via Unify (www.mijnnfb.nl)
3. Voor of op iedere speeldag dient voor deelname een competitiebijdrage te worden
betaald van € 8,-.
4. Er vindt in principe geen restitutie van inschrijfgeld plaats, tenzij het event zelf niet
door is gegaan.

5. Inschrijven
Alle NFB leden krijgen bij inschrijving een uitnodiging om een account aan te maken op
www.mijnnfb.nl. Met dit account kun je je inschrijven voor de NK, NT of Weekend League.
Nieuwe leden zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen.2
De inschrijving zal 2 weken voor het event open zijn en zal 24 uur vóór aanvang sluiten. De
Tournament Director zal de groepsindeling uiterlijk bij de players meeting bekend maken.

6. Spelersgroepen
Het aantal deelnemers wordt in groepjes van minimaal drie en maximaal vijf personen
verdeeld. De grootte van de groepen is afhankelijk van het aantal deelnemers en het
parcours. Dit wordt door de TD beslist. Het maximum aantal deelnemers bij een event
bestaat in de basis uit het aantal holes X 4 (dus 15 holes X 4 personen = maximaal 60
deelnemers).
Voor de pauze wordt er met een 'random' indeling gespeeld. Dit betekent dat sterke en
minder sterke spelers worden verdeeld over de groepen. De hoogst geplaatste spelers van
de ranglijst van dat moment worden aangewezen als groepshoofd. De overigen zullen door
loting aan het betreffende groepshoofd worden toegevoegd.
In de pauze wordt er verzameld en worden de scorekaarten ingeleverd. Na de pauze
worden de resterende rondes direct aansluitend na elkaar gespeeld, waarbij de spelers
ingedeeld zullen worden op basis van hun prestaties voor de pauze en de divisie waarin zij
deelnemen.
Na afloop (ook na de pauze) is iedere speler verantwoordelijk dat alle scorekaarten van
zijn/haar groep zo snel mogelijk, maar zeker binnen 30 minuten na het beëindigen van de
ronde ingeleverd worden.

7. Competitie format
Hier volgt een uitleg over het competitie format dat zal gehanteerd worden voor 2022. Nieuw
dit jaar zal voornamelijk de kans op promotie en degradatie zijn, aan de hand van PDGA
rating of competitiepunten. Doordat dit nieuw is en er weinig data voor is, kan dit halverwege
(of na een paar wedstrijden) bijgesteld worden. Daarnaast zullen de eerste 3 wedstrijden in
de Weekend League op zaterdag en zondag open zijn voor spelers. Zij kunnen dan zelf, met
advies vanuit de vereniging, inschatten op welk niveau zij horen. Mocht de Competitie
Commissie merken dat een speler duidelijk té goed is voor een divisie, dan zal deze een
divisie hoger geplaatst worden. Dit is naar beneden ook mogelijk. Om te promoveren naar
een National Tour, blijft een PDGA lidmaatschap verplicht.
Het doel hiervan is om gelijkwaardige spelers samen en tegen elkaar te laten spelen op een
passende course voor hun niveau.

7.1 Puntentelling
De puntentelling van de dag wordt berekend per divisie.
De speler die de wedstrijddag afsluit met het minste aantal worpen in zijn/haar divisie
ontvangt 100 competitiepunten.
De speler die als 2e eindigt ontvangt 95 punten.
De speler die als 3e eindigt ontvangt 91 punten.
De speler die als 4e eindigt ontvangt 88 punten.
De speler die als 5e eindigt ontvangt 86 punten.
6 = 85
7 = 84
8 = 83
9 = 82
10 = 81
11 = 80
Vanaf plaats 6 ontvangt elke volgende speler in de einduitslag 1 punt minder aflopend van
85 naar nul. Als je de wedstrijd niet volledig afmaakt, krijg je geen punten.
Spelers die in de einduitslag gelijk eindigen ontvangen allemaal het aantal punten dat bij de
behaalde plaats behoort. Uitzondering is voor de 1e plek. Daarvoor zal er een sudden death
gespeeld moeten worden waar vervolgens een winnaar uitkomt. Indien dit qua speeltijd en
licht noodzakelijk is, kan de tournament director beslissen om meteen of na een aantal holes
over te gaan op een CTP beslissing. Hiervoor gelden dezelfde regels als genoemd in het
PDGA Competition Manual. Dit geldt voor iedere divisie.

7.2 Promotie & Degradatie
Voor het eerst zal er in de Nederlandse discgolf competitie een mogelijkheid zijn voor
promotie en degradatie. Ieder half jaar is er een mogelijkheid om een divisie hoger of lager
te gaan spelen.

In eerste instantie is dit mogelijk aan de hand van je PDGA rating. Zo kun je ook buiten de
competitie om werken aan je score om eventueel een divisie hoger te gaan spelen. Voor
spelers die een PDGA rating hebben is je rating leidend voor in welke divisie je speelt. Dit
zorgt ervoor dat je in de juiste divisie speelt en tegen andere spelers van vergelijkbaar
niveau. De meetmomenten hiervoor zijn op 1 februari 2022 en op 15 juni 2022.
Een tweede prestatiemeter is de competitie tussenstand. Tijdens de wedstrijden van de NFB
competitie is het mogelijk om competitiepunten te verzamelen, zoals in paragraaf 7.1 is
uitgelegd. Op basis van de competitiestand zullen de top 5 spelers promoveren en de
laagste 5 zullen degraderen, mits ze geen PDGA rating hebben die hoort bij die divisie. Om
te kunnen promoveren of degraderen zonder pdga rating, moet een speler minimaal 2
wedstrijden gespeeld hebben. Door vaker deel te nemen aan wedstrijden verklein je dus de
kans om te degraderen en vergroot je de kans om te promoveren.

7.3 De telling van de competitie
Per divisie wordt het resultaat van de speeldagen opgeteld. Heeft een speler in meer dan
een divisie meegedaan dan doet deze in meerdere klassementen mee. Hierbij worden de
resultaten behaald in de betreffende divisie bij elkaar opgeteld.
Voor- en najaarscompetitie
● Worden er 5 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 4 resultaten.
● Worden er 4 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 3 resultaten.
● Worden er 3 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 2 resultaten.
● Worden er 2 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 2 resultaten.
● Wordt er 1 wedstrijd gespeeld dan is er geen uitslag.
Algemene competitie
● Worden er 6-10 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 6 resultaten.
● Worden er 5 wedstrijden gespeeld, dan tellen de beste 5 resultaten.
● Worden er 4 of minder wedstrijden gespeeld, dan beslist de Competitie Commissie of
er een kampioenschap is.
Als twee (of meer) spelers in een divisie gedeeld 1ste staan na de laatste speeldag wordt de
winnaar als volgt bepaald:
1. Zijn de spelers die gelijk staan op de laatste competitiedag aanwezig, dan wordt een
sudden-death gespeeld over maximaal drie holes.
2. Indien dit geen beslissing heeft gebracht dan wordt de competitie uitslag bepaald
door een CTP. Sudden-death en CTP-holes zijn voor het evenement bekendgemaakt
in de Caddy boek.
3. Is een van de spelers die gelijk staan niet aanwezig dan wordt gekeken naar de
punten van de wedstrijddagen waarop de gelijk geëindigde spelers aanwezig waren.
a. Degene met de hoogste score is winnaar van de tour.
b. Is er nog geen winnaar dan wint degene die de meeste speeldagen heeft
gewonnen.
c. Is er nog geen winnaar, dan wint degene die het meest recent onderling op
een NFB wedstrijd de beste score heeft gegooid.

8. Uitslagen
De uitslagen worden zo spoedig mogelijk na elke speeldag gepubliceerd op
www.frisbeesport.nl en www.pdga.com.

9. Nederlands Kampioenschap
Het reglement voor het Nederlands Kampioenschap wordt ruim voor het NK gepubliceerd.

10. Europees Kampioenschap
De Competitie Commissie kijkt samen met de Taskforce naar toewijzing van plekken.
Hiervoor wordt nog een visie ontwikkeld.

11. Ongeoorloofd gedrag
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het handhaven van de gedragsregels zoals
beschreven in sectie 801.01 uit de PDGA Official Rules of Disc Golf en sectie 3.3 uit het
PDGA Competition Manual.
Sectie 801.01 uit de PDGA Official Rules of Disc Golf
Sectie 3.3 uit het PDGA Competition Manual (zie einde hoofdstuk de tekst in het Engels)
Als toevoeging op de voorbeelden van ongeoorloofd gedrag zoals benoemd in de
PDGA-regels, wordt het in gevaar brengen van bijstanders en medespelers uitgelicht.
Roken, drank of drugs is niet toegestaan tijdens het gehele evenement. Dit houdt in dat
tussen het ophalen en inleveren van scorekaarten er niet wordt gerookt en alcoholhoudende
drank of drugs gebruikt. Dit verbod geldt ook bij de spelers bijeenkomsten.
Bij het overtreden van deze regels volgt diskwalificatie van de betreffende wedstrijd zonder
restitutie.
Naast het in de PDGA-regels vastgelegde proces (en de acties, die vanuit de TD mogelijk
zijn) heeft de Competitie Commissie heeft het recht om maatregelen volgens een strikte
procedure te nemen:
Procedure:
1. Een voorval kan door iedere speler of toeschouwer bij de TD aangedragen worden.
De aandrager van een voorval dient bovendien minimaal twee getuigen te noemen.
2. De Competitie Commissie zal contact opnemen met de aandrager, de beschuldigde,
en alle genoemde getuigen (deze kunnen vanuit iedereen genoemd worden).
3. Deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt voor de aandrager en de beschuldigde.

4. Op basis van deze informatie, wordt mogelijk een of meerdere van onderstaande
maatregelen genomen. De Competitie Commissie moet met een meerderheid de
voorgestelde maatregelen goedkeuren.
5. De genomen maatregelen worden door de Competitie Commissie aan de
beschuldigde en via de vertegenwoordigers aan de verenigingen medegedeeld.
Maatregelen:
1. Een waarschuwing met een vastgelegde doorlooptijd
2. Het diskwalificeren voor een of meerdere van de volgende speeldagen van de NFB
National Tour en/of de NFB Weekend League.
a. Bij diskwalificatie vindt er geen restitutie van de betaalde spelers bijdragen
plaats.
3. Het diskwalificeren voor de deelname aan het Europees Kampioenschap als
vertegenwoordiger van Nederland.
4. Het diskwalificeren voor de deelname aan het Nederlands Kampioenschap

12. Communicatie
Informatie omtrent speeldagen, regelgeving, en wijzigingen in het programma worden
bekend gemaakt via de website www.frisbeesport.nl. Vragen over de competitie kunnen
gesteld worden aan de competitie commissie (coordinator@nfbdiscgolf.nl). Vragen die
specifiek gaan over een wedstrijd kunnen aan de organiserende TD gesteld worden. De
voorkeur heeft om vragen eerst binnen de vereniging proberen te beantwoorden, mocht dit
niet lukken dan kan de vereniging contact opnemen met de Competitie Commissie.
Onderbouwde feedback over de competitie is altijd welkom, omdat er altijd gestreefd zal
worden naar verbetering. Feedback kan gestuurd worden naar competitie@nfbdiscgolf.nl.

13. Overig
Vragen, opmerkingen, verbeteringen maar ook problemen kunnen besproken worden zoals
beschreven in de beroepsprocedure in het Huishoudelijk Reglement van de NFB. Daar waar
dit reglement niet in voorziet beslist de Competitie Commissie

14. De competitie in zijn geheel

