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Samen biljarten geeft meer effect!

Werkgroep Opleiding & Examens

Afvloeiingsregeling Kernploeg CAC (versie juli 2020)
1. De regeling is bedoeld om doorstroming in de kernploeg van de CAC te waarborgen.
2. Deze regeling is van toepassing op Nationale en Internationale arbiters, welke actief zijn binnen de kernploeg
NA/IA, verder te noemen de “kernploeg”.
3. Deze regeling wordt tweejaarlijks toegepast, voor het eerst aan het einde van het seizoen 2012‐2013.
4. De Werkgroep Beoordelaars (WBEO) van de CAC geeft aan het eind van het betreffende seizoen een bindend
advies aan de CAC, welke dit advies overneemt en uitvoert.
5. De afvloeiingsregeling bestaat uit het afvloeien van 2 kernploegleden. Dit zijn de twee arbiters die, volgens de
op dat moment geldende Ranking NA/IA, de onderste twee plaatsen bezetten.
6. De WBEO kan afwijken van het bovenstaande. Zij dient de afwijking in haar advies te motiveren. Bij afwijking
blijft de afvloeiingsregeling onverkort van toepassing, in de zin dat er steeds 2 arbiters dienen te worden
voorgedragen voor afvloeiing.
7. De CAC kan de WBEO verzoeken af te wijken van het aantal af te vloeien kernploegleden.
8. Kernploegleden die minder dan twee jaar lid zijn van de kernploeg vallen buiten deze regeling (beschermde
status).
9. De afvloeiingsregeling is definitief en kan niet door een andere weg ongedaan worden gemaakt. Bezwaar
tegen het besluit tot afvloeiing dient te worden ingediend bij het bestuur van de KNBB vereniging Carambole,
welke het besluit slechts nominaal kan toetsen.
10. De afvloeiende arbiter behoudt zijn/haar status, doch wordt door de CAC niet meer uitgenodigd voor die
kampioenschappen waarvoor de CAC arbiters aanwijst. De betrokken arbiter komt ook niet meer in
aanmerking voor hernieuwde opname in de kernploeg.
11. Bij de afvloeiingsregeling zal geen rekening worden gehouden met “natuurlijk verloop” binnen de kernploeg.
12. Eens in de twee jaar organiseert de CAC een opleiding tot Nationaal arbiter. De geslaagden voor deze cursus
worden aan de kernploeg toegevoegd. In het seizoen 2012‐2013 zijn er 6 cursisten opgeleid, vanaf het
seizoen 2014‐2015 zijn er 4 opgeleid en met ingang van het seizoen 2016‐2017 nog slechts 2.
13. Het aantal geslaagden van een cursus is niet van invloed op de afvloeiingsregeling.
14. De afvloeiingsregeling zal zo nodig worden aangepast op het moment dat de kernploeg uit 16 of minder
actieve leden bestaat.
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