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Nieuwe bakken NK Individueel
Omdat dit seizoen voor het eerst in de historie het NK Individueel in één ronde gespeeld gaat worden
EN omdat de NK’s voortaan allen in de Veluwehal gespeeld worden EN omdat daardoor al het
benodigde materiaal centraal opgeslagen gaat worden, heeft dit als consequentie dat er een redelijk
aantal sjoelbakken met nieuwe bodems ingezet gaan worden op het NK Individueel en naar de
afdelingen gaan.
Voor het NK Individueel worden er 59 sjoelbakken met nieuwe bodems ingezet. Er zullen 7 vakken
van 20 bakken zijn en 1 vak van 10 bakken. Dit betekent dat er per vak van 10 bakken ( in totaal 15
vakken), ongeveer 4 sjoelbakken met een nieuwe bodem zullen liggen. Houdt hier rekening mee!
Na het NK Individueel zal Schilte 13 sjoelbakken met nieuwe bodem bij iedere afdeling afleveren. De
wedstrijdleiders van de afdelingen zal verzocht worden deze sjoelbakken zoveel mogelijk in te zetten
bij wedstrijden die vanuit de afdeling georganiseerd worden.

Tijdschema NK Individueel en Schilte Grand Prix
Afgelopen weekeinde is de organisatie van de Schilte Grand Prix gecommuniceerd. Velen van jullie
zullen zich afvragen hoe een en ander georganiseerd zal worden en dan in het bijzonder wat tijd
betreft. Hieronder volgen twee tijdschema’s. Eén in geval de Schilte Grand Prix meer dan 64
deelnemers heeft met een maximum van 128 en één in geval de Schilte Grand Prix minder dan 64
deelnemers heeft, maar meer dan 32.
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Tijdschema:

NK Individueel

07.00 – 09.30

Zaal inrichten

09.30 – 10.00

Inschrijving
1e ronde (top 128) 10.00-10.20

10.00 – 10.20
10.25 – 10.30

Schilte GP

Opening

Opening

Iedereen tegelijk:
10.30 – 11.20
11.20 – 12.10
12.10 – 13.30

1e ronde
sjoelen/jureren
1e ronde
jureren/sjoelen
Pauze

2e ronde (top 64) 12.10-12.30
3e ronde (top 32) 12.30-12.50
4e ronde (top 16) 12.50-13.10

15.10 – 16.20

2e ronde
jureren/sjoelen
2e ronde
sjoelen/jureren
Zaal leegruimen

16.20 – 16.25

Zaal leegruimen

Kwartfin (best-of-5) 15.15-15.35
Halve fin (best-of-5) 15.35-15.55
Finales (best-of-7) 15.55-16.20
Zaal leegruimen

Prijsuitreiking

Prijsuitreiking

13.30 – 14.20
14.20 – 15.10

16:25
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Hieronder het tweede tijdschema, waarbij de eerste ronde van de Schilte Grand Prix vervalt:

Tijdschema:

NK Individueel

07.00 – 09.30

Zaal inrichten

09.30 – 10.00

Inschrijving

10.25 – 10.30

Opening

Schilte GP

Opening

Iedereen tegelijk:
10.30 – 11.20
11.20 – 12.10
12.10 – 13.30

1e ronde
sjoelen/jureren
1e ronde
jureren/sjoelen
Pauze

2e ronde (top 64) 12.10-12.30
3e ronde (top 32) 12.30-12.50
4e ronde (top 16) 12.50-13.10

15.10 – 16.20

2e ronde
jureren/sjoelen
2e ronde
sjoelen/jureren
Zaal leegruimen

16.20 – 16.25

Zaal leegruimen

Kwartfin (best-of-5) 15.15-15.35
Halve fin (best-of-5) 15.35-15.55
Finales (best-of-7) 15.55-16.20
Zaal leegruimen

Prijsuitreiking

Prijsuitreiking

13.30 – 14.20
14.20 – 15.10

16:25

Schilte Grand Prix
Op dit moment zijn er 28 deelnemers ingeschreven voor de Schilte Grand Prix. Er is dus nog
voldoende plaats. Wanneer er 128 deelnemers ingeschreven hebben, is de inschrijving gesloten.
Indien dit niet het geval is, sluit op 17 april 2018 23:59:59 de inschrijving! Hierna zullen er GEEN
inschrijvingen meer geaccepteerd worden. Wacht dus niet tot het laatst!
OOK NIET ANS-SPELERS ZIJN VAN HARTE WELKOM! DE KOSTEN BEDRAGEN VOOR DEZE PERSONEN
7,50 EURO! OPGEVEN KAN VIA bondsbureau@sjoelsport.nl. Je kunt daarnaast deelnemen aan het
open toernooi! Kosten hiervan bedragen 13 euro. Opgave hiervoor ook via het bondsbureau.
Overige wetenswaardigheden:
•

Er zullen GEEN vierkantjes gebruikt worden tijdens de Schilte Grand Prix. Houdt hier dus
rekening mee!
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•

•

•

Er wordt gespeeld op de vakken A tot en met G van het NK Individueel. Op deze vakken kan
dus NIET ingegooid worden! Wanneer dit toch vastgesteld wordt, zal je vriendelijk doch
dringend verzocht worden naar de andere vakken te gaan om in te gooien.
Voor de eerste ronde van de Schilte Grand Prix zijn wij op zoek naar juryleden (maximaal 64).
Doe de andere deelnemers een plezier en investeer maximaal 25 minuten van je tijd
hiervoor. Opgeven graag bij het bondsbureau! Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Voor de overige ronden wordt van de verliezers verwacht dat zij de volgende ronde jureren.
Door deel te nemen aan de Schilte Grand Prix verplicht je jezelf hiertoe!

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking en heeft impact op bonden en verenigingen. De ANS is
op dit moment in overleg met NOCNSF en andere organisaties hoe een en ander het best ingeregeld
kan worden. De ANS zal informatie en dergelijke te zijner tijd aan haar verenigingen doen toekomen,
zodat ook zij goed beslagen ten ijs komen! Hou de mailbox daarom goed in de gaten. Vragen en
opmerkingen kunnen aan het bondsbureau gezonden worden.
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