Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Instructie PK-intervalsysteem 01-08-2018
Instructie persoonlijke kampioenschappen volgens het intervalsysteem
Begrippen, afkortingen
VW
Voorwedstrijd
DF
Districtsfinale
GF
Gewestelijke finale
NF
Nationale finale/Nationaal kampioenschap
PK
Persoonlijke kampioenschappen
WCB
Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport
CRW
Commissie Reglementen Wedstrijdsport
Algemeen
1. Inschrijfgerechtigden zijn de leden van de KNBB Vereniging Carambole die staan ingeschreven als
‘Avondspeler carambole’.
De inschrijving dient te geschieden op de wijze zoals door het desbetreffende district is bepaald.
2. Deze instructie is van toepassing op de volgende PK-onderdelen:
spelsoort
klasse
algemeen gemiddelde
Libre-klein
5e
0,00-1,20
Libre-klein
dames
0,00-5,00
Structuur kampioenschappen
3. Het kampioenschap bestaat uit de volgende onderdelen: voorwedstrijd in het district,
districtsfinale, gewestelijke finale, nationale finale. De voorwedstrijd en de DF dient minimaal uit
vier partijen te bestaan.
Bij libre-klein dames is er per gewest één gewestelijke finale, waarbij de nummers 1 en 2 zich
plaatsen voor de nationale finale.
Bij eventuele verhindering wordt op basis van de eindrangschikking de vervangingen gerealiseerd.
Officieel gemiddelde; niet-officieel gemiddelde
4. Als startgemiddelde (‘PK-aanvangsgemiddelde’) wordt gehanteerd het hoogste officiële
gemiddelde van:
1) aanvangsgemiddelde teamcompetitie van het lopende seizoen, of
2) PK-gemiddelde van het voorgaande seizoen.
Dit wordt dan beschouwd als een officieel PK gemiddelde (O).
Zijn beide onbekend, dan wordt gewerkt met een aanname en dan geldt dit als een niet-officieel
gemiddelde (N). De wedstrijdleider van het district dient zich te overtuigen dat dit gemiddelde
reëel is. De wedstrijdleider is gerechtigd dit bij te stellen als hij dat nodig acht.
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Berekening bepaalde gemiddeldes; herzieningen
5. Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale, enz.) wordt het algemeen gemiddelde opnieuw
bepaald en vindt eventueel herziening naar boven plaats.
Een herziening naar beneden is gedurende het seizoen niet mogelijk.
Dit nieuwe algemeen gemiddelde (wordt bepaalde gemiddelde genoemd) en is bepalend voor het
aantal te maken caramboles in het volgende onderdeel van het kampioenschap.
Het bepaalde algemeen gemiddelde na de voorwedstrijd wordt:
Het gemiddelde van:
PK-Startgemiddelde en het in de voorwedstrijd behaalde gemiddelde,
afgekapt op drie decimalen.
Het hoogste gemiddelde van: a. PK-Startgemiddelde en b. het bepaalde gemiddelde na de
voorwedstrijd is leidend en bepaalt het aantal te maken caramboles in het volgende onderdeel
van het kampioenschap.
– Na de districtsfinale als ook een voorwedstrijd is gehouden:
Het gemiddelde van:
Het in de voorwedstrijd behaalde algemeen gemiddelde (afgekapt op drie decimalen)
en het in de districtsfinale behaalde algemeen gemiddelde (afgekapt op drie decimalen).
Dit is het nieuwe bepaalde gemiddelde.
Het hoogste gemiddelde van: a. het bepaalde gemiddelde na de voorwedstrijd en b. het
bepaalde gemiddelde van de districtsfinale is leidend en bepaalt het aantal te maken caramboles
in het volgende onderdeel van het kampioenschap.
– Na de districtsfinale als geen voorwedstrijd is gehouden (rechtstreekse finale):
Het gemiddelde van:
PK-startgemiddelde en het in de districtsfinale behaalde algemeen gemiddelde (afgekapt
op drie decimalen).
Het hoogste gemiddelde van: a. het PK-startgemiddelde en b. het bepaalde gemiddelde van de
districtsfinale is leidend en bepaalt het aantal te maken caramboles in het volgende onderdeel
van het kampioenschap.
– Na de gewestelijke finale:
Het gemiddelde van het berekende algemeen gemiddelde in de districtsfinale (afgekapt
op drie decimalen) en het behaalde algemeen gemiddelde in de gewestelijke finale
(afgekapt op drie decimalen).
Het hoogste gemiddelde van: a. het bepaalde gemiddelde na de districtsfinale en b. het
bepaalde gemiddelde na de gewestelijke finale is leidend en bepaalt het aantal te maken
caramboles in het volgende onderdeel van het kampioenschap.
Het startgemiddelde voor het nieuwe seizoen is het hoogste bepaalde gemiddelde van de
kampioenschapscyclus. (het aanvangsgemiddelde is hier niet meer van toepassing! )
Een speler die deelneemt met een niet-officieel startgemiddelde krijgt niet het voordeel van het
bepaald gemiddelde, dus voor hem is het hoogste gespeelde algemeen gemiddelde per
onderdeel van toepassing. Echter zodra hij in de cyclus meer dan vier partijen heeft gespeeld,
wordt dit gemiddelde na het spelen van het volledige onderdeel van het kampioenschap het
officiële startgemiddelde. Dit kan echter niet lager zijn dan het gemiddelde bij inschrijving. Vanaf
dat moment wordt ook gebruik gemaakt van het ‘bepaalde’ gemiddelde.
Een speler mag indien hij dat wenst het hoogst gespeelde gemiddelde van een onderdeel
aanhouden om te promoveren.
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N.B.: Bij alle berekeningen worden de gemiddelden afgekapt op 3 decimalen.
2,1675 wordt dus 2,167.

Gemiddelde teamcompetitie
voorgaand seizoen

PK Gemiddelde
voorgaand seizoen

PK Startgemiddelde

Gespeeld gemiddelde VW

Bepaald Gemiddelde na VW

Startgemiddelde DF

Gespeeld Gemiddelde DF

Bepaald gemiddelde na DF

Start Gemiddelde GF

Gespeelde Gemiddelde GF

Bepaald gemiddelde na GF

Startgemiddelde voor NK

Gespeeld gemiddelde NK

PK Sart-gemiddelde nieuw
seizoen

Enkele voorbeelden:

VB1

0,950

1,010

1,010

1,110

1,060

1,060

1,210

1,160

1,160

1,310

1,260

1,260

1,410

1,260

VB2

0,950

1,010

1,010

0,910

0,960

1,010

0,810

2,400

2,400

0,710

0,760

2,400

0,610

0,760

VB3

0,950

1,010

1,010

1,210

1,110

1,110

1,410

1,310

1,310

1,610

1,510

1,510

1,810

1,510

VB4

0,950

1,010

1,010

0,810

0,910

1,010

0,910

0,860

1,010

1,010

0,960

1,010

1,110

0,960

VB5

0,950

1,010

1,010

1,110

1,060

1,060

1,210

1,160

1,160

1,310

1,260

1,260

1,210

VB6

0,950

1,010

1,010

1,110

1,060

1,060

1,210

1,160

1,160

1,210

1,210

1,160

VB7

0,950

1,010

1,010

1,110

1,060

1,060

1,110

1,110

VB8

1,050

1,010

1,050

1,110

1,080

1,080

1,160

1,160

1,210

1,110
1,310

1,260

1,260

1,410

1,260

Plaatsing voor DF
6. Om te komen tot de aanwijzing van finalisten voor de districtsfinale, wordt aan de deelnemers
een rangnummer toegekend dat is gebaseerd op het behaalde partijpunten en behaald
gemiddelde-percentage (behaald gemiddelde gedeeld door de ondergrens van de bovenliggende
interval van het startgemiddelde).
Eerst wordt een rangschikking gemaakt op partijpunten. De speler met het grootste aantal
punten krijgt volgnummer 1 toegewezen, degene met op één na de meeste punten volgnummer
2, enz.
Op dezelfde manier wordt een rangschikking gemaakt op gemiddelde-percentage. De speler met
het hoogste percentage algemeen gemiddelde krijgt volgnummer 1 toegewezen.
De volgnummers van beide rangschikkingen samengeteld, leidt tot de rangnummers, waarbij
degene met de laagste som als eerste wordt geplaatst voor de DF. Bij een gelijke plaatsing op
basis van bovengenoemde rangschikkingen is het aantal beurten doorslaggevend. De speler met
de minste gebruikte beurten krijgt dan de hogere plaats toegewezen.
Deelnemers startend met een niet-officieel gemiddelde kunnen maximaal een percentage
algemeen gemiddelde van 100 % toegekend krijgen, in het eerste onderdeel van het
kampioenschap. Hogere algemeen gemiddelde percentages worden in dat geval teruggezet naar
100 %.
Promotie; uitgestelde promotie
7. Realiseert een speler een berekend algemeen gemiddelde hoger dan de bovengrens van de
klasse, dan promoveert deze speler naar de naastgelegen hogere klasse. Als een promotie wordt
gerealiseerd tijdens het eerste onderdeel van een kampioenschap en als het aanvangsgemiddelde
niet-officieel was, promoveert men direct. In alle andere gevallen is sprake van uitgestelde
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promotie en gaat de promotie in bij aanvang van het volgende seizoen.
Bij uitgestelde promotie kan men nog steeds deelnemen aan de eventuele vervolgonderdelen van
het desbetreffende kampioenschap. Maar is deze uitgestelde promotie tot stand gekomen tijdens
het eerste onderdeel van een kampioenschap, dan promoveert de speler direct en kan hij
eventueel direct in datzelfde seizoen inschrijven voor de hogere klasse.
De zogenaamde 20 %-regel (bij bandstoten en driebanden 10 %) wordt bij het intervalsysteem
niet toegepast.
Degradatie
8. Realiseert een speler een bepaald algemeen gemiddelde lager dan de ondergrens van de klasse,
dan degradeert deze speler naar de direct onderliggende klasse. Deze degradatie wordt direct
ongedaan gemaakt als het algemeen gemiddelde van de teamcompetitie van deze speler valt in
een hogere klasse van een PK-onderdeel in dezelfde speelsoort.
Plaatsing in een eindstrijd
9. De plaatsingsvolgorde van deelnemers voor de finales geschiedt op basis van algemeen
gemiddelde: degene met het hoogste gemiddelde wordt als eerste geplaatst.
Een district kan zelf bepalen uit hoe veel spelers een districtsfinale bestaat en of deze finale op
een of meerdere dagen wordt gehouden, zowel doordeweeks als in het weekeinde.
Een gewest bepaalt hoe veel spelers voor de gewestelijke finale worden uitgenodigd en of deze
finale op twee (zaterdag en zondag) of drie (vrijdag, zaterdag en zondag) dagen wordt gehouden.
De WCB bepaalt hoe veel spelers voor een nationale finale in aanmerking komen en of deze finale
op twee (zaterdag en zondag) of drie (vrijdag, zaterdag en zondag) dagen wordt georganiseerd.
De finales worden gespeeld volgens Systeem Avé of Systeem De Bruijn. Een district kan hiervan
afwijken indien de ALV van dat district een ander speelsysteem heeft goedgekeurd en
gepubliceerd.
Rangschikking tijdens finales
10. De eindrangschikking in finales (DF, GF, NF) wordt eerst bepaald op partijpunten en vervolgens op
carambolepercentage.
Mochten beide criteria van meerdere spelers gelijk zijn, dan vindt rangschikking plaats op basis
van achtereenvolgens:
– minst aantal gebruikt beurten
– algemeen gemiddelde op basis van de ondergrens van de bovenliggende interval;
– particulier gemiddelde op basis van de ondergrens van de bovenliggende interval;
– hoogste serie ten opzichte van het aantal te maken caramboles;
– hoogste steunserie(s) ten opzichte van het aantal te maken caramboles.
Overige bepalingen
11. Mochten gebeurtenissen plaatsvinden of gevallen voorkomen waarin deze instructie niet
voorziet, dan beslist de WCB. Waar het districtswedstrijden betreft, beslist het bestuur van het
desbetreffende district.
12. Deze instructie kan op elk moment worden aangepast door CRW.
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