
Aanvulling vrijesamenstellingswedstrijden 2013 
Nadere regels als bedoeld in art. V 11, lid 7, van het kaatsreglement. 
 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

 selectiespelers: spelers die deelnemen aan wedstrijden heren hoofdklasse en eerste klasse en dames 
hoofdklasse; 

 selectiewedstrijden: wedstrijden vrije samenstelling heren hoofdklasse en eerste klas en dames 
hoofdklasse; 

 oorspronkelijke samenstelling: de samenstelling van een partuur bij het begin van de partij in de eer-
ste omloop. 

2. Een vrijeformatiepartuur moet zelf voor vervanging zorgen indien het partuur incompleet is of raakt. Een 
partuur mag op elk moment in een wedstrijd worden aangevuld. 

3. Er mag voor de vervanging van een speler geen gebruik worden gemaakt van een speler van de eigen 
wedstrijdlijst, behalve als er op dezelfde dag meerdere wedstrijden in dezelfde categorie worden ge-
speeld. In dat geval mag er vanaf de tweede omloop gebruik worden gemaakt van een speler van de ei-
gen wedstrijd. 

4. Een partuur dat zich als tweetal heeft opgegeven mag tot aanvang van de wedstrijd worden aangevuld tot 
een drietal. 

5. Er geldt geen beperking in functie; een perkspeler mag invallen als opslager en omgekeerd. 
6. Na verlies van zijn partij mag een speler van een lager niveau op dezelfde wedstrijddag invallen op een 

wedstrijd van een hoger niveau. 
7. Een speler mag weigeren in te vallen. 
8. Een eenmaal uitgevallen speler mag dezelfde dag niet weer deelnemen aan een wedstrijd. 
9. Een ten opzichte van de oorspronkelijke samenstelling ingevallen speler kan niet worden vervangen. 
10. Een partuur wordt geacht de partij te hebben verloren, zodra alle spelers van de oorspronkelijke samen-

stelling uitgevallen zijn. 
11. De normale volgorde van de te spelen partijen wordt niet veranderd ten behoeve van een aanvulling. 

Tijdens een partij wordt niet op een vervanger gewacht. 
12. Een speler waarvan voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter bekend is dat hij niet tijdig aan-

wezig kan zijn, mag tijdens de wedstrijd aansluiten bij het partuur dat als tweetal begonnen is. 
13. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het hoofdbestuur. 

 
 
Aanvulling vrijesamenstellingswedstrijden bij jeugdwedstrijden 2013 
Bij jeugdwedstrijden vrije formatie mag een partuur dat incompleet raakt door blessure e.d aangevuld worden 
met spelers van de eigen wedstrijdlijst, die ook in de verliezersronde reeds verloren hebben.  
 


