Reglement Plaatsingscommissie (plc)
De plc bestaat uit vier leden. Een voorzitter, een secretaris en twee leden. De secretaris is een
bestuurslid, die in de commissie geen stem heeft. De voorzitter en de twee leden treden per
toerbeurt om de drie jaar af en zijn herkiesbaar.
De plc brengt adviezen uit aan het bestuur van de NBC over de te nomineren spelers voor team- en
individuele wedstrijden waarvoor de organisatoren (kan ook de NBC zelf zijn) aan de NBC vraagt een
nominatie te doen. De aanvragen komen bij het bestuur van de NBC binnen en de secretaris leidt ze
door naar de plc. De secretaris polst vervolgens de belangstelling van de leden om dergelijke
toernooien deel te nemen rekening houdend met de eisen die de organisatoren aan deelname
stellen. Meestal zijn dat ratingeisen.
Voor twee teamwedstrijden heeft het bestuur bepaald dat we moeten steven naar een zo sterk
mogelijk team, te weten de Olympiade en het EU teamkampioenschap. Hiervoor geldt als minimale
rating eis: voor deelname aan de voorronde van de olympiade een rating van bij voorkeur 2400+ en
voor het EU teamkampioenschap een rating van bij voorkeur 2350+. Voor het geval de teams de
finale halen gelden bij voorkeur nog hogere eisen.
Zodra er meer spelers zijn die genomineerd kunnen worden, maakt de voorzitter een voorstel en leg
dat aan de leden van de plc voor. Daar kan dan over gediscussieerd worden. Dat leidt tot een
definitief voorstel dat de secretaris aan het bestuur voorlegt. Het bestuur neemt dan een definitief
besluit over de te nomineren spelers, geeft deze nominatie door aan de organisatoren van de
toernooien en stelt de spelers op de hoogte van hun nominatie.
Afgezien van de toernooien krijgt de NBC van de ICCF een aantal vrijplaatsen voor de
kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap tot en met het niveau van de semifinale.
Voor de semifinale moeten de spelers een rating hebben van 2400. Is de rating lager dan kunnen ze
een plaats krijgen in de preliminaries. Degene die kampioen van Nederland is geworden, krijgt een
plaats toebedeeld (is bestuursbesluit). Voor de overige plaatsen maakt de plc een voorstel dat aan
het bestuur ter beslissing wordt voorgelegd. Het bestuur heeft besloten dat hiervoor bij voorkeur
leden in aanmerking komen die tot de top van de NBC kunnen gaan behoren.

