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1e Open NK 5-Pins 2018 – Reglement
Artikel 1 Reglement Nederlands Kampioenschap 5-Pins
Artikel 1.1 Algemene bepalingen
Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op het NK 5-Pins. Op dit reglement
zijn de bepalingen van de Statuten, het Algemeen Reglement, het Verenigingsreglement en
de bijlage van de KNBB Vereniging Carambole van toepassing. De artikelen van het WR,
SAR en het reglement 5-Pins zijn van toepassing tenzij dit reglement anders bepaalt. De in
dit reglement genoemde wedstrijden worden onder verantwoordelijkheid van de KNBB
Vereniging Carambole georganiseerd.
Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole behoudt zich het recht voor onderstaande
bepalingen welke betrekking hebben op de organisatie en inrichting van het kampioenschap
te wijzigen indien dit gewenst is.
Artikel 1.2 Inschrijfbepalingen voor het NK 5-Pins
Alle spelers die zijn aangesloten bij een sectie van de KNBB hebben het recht in te schrijven
tegen een eenmalige betaling van €19.
Spelers van collega bonden kunnen inschrijven tegen een eenmalige betaling van €27,50.
Spelers die de Nederlandse nationaliteit bezitten en niet zijn aangesloten (“vrije spelers”),
kunnen inschrijven tegen een eenmalige betaling van €35.
Voor KNBB leden zal de inschrijvingstermijn een week eerder opengesteld worden. Daarna
worden inschrijvingen geaccepteerd op volgorde van aanmelden.
Het maximaal aantal inschrijvingen is vastgesteld op 60. Indien meer spelers zich
aanmelden, worden deze op een reservelijst geplaatst op volgorde van aanmelden.
Artikel 1.3 Organisatieschema NK 5-Pins
Kwalificatiewedstrijden
Bij meer dan 40 inschrijvingen, zullen door alle deelnemers kwalificatiewedstrijden moeten
worden gespeeld op de vrijdag voorafgaand aan de nationale finale. Tijdens
kwalificatiewedstrijden worden de deelnemers ingedeeld in poules van 5 of 6 spelers. Alle
deelnemers zullen normaal gesproken 5 kwalificatiewedstrijden spelen om uiteindelijk 40
spelers over te houden.
(Kwalificatiewedstrijden zullen per poule in blokken worden afgewerkt, zodat een deelnemer
op de vrijdag niet van begin tot einde aanwezig hoeft te zijn.)
Nationale finale (Eindronde)
De finale wordt gespeeld op zaterdag en zondag
De 40 deelnemers zullen via loting worden verdeeld over 8 poules van 5 spelers waarin zij
een halve competitie afwerken (in het geval van kwalificatiewedstrijden zullen zij worden
geplaatst volgens een op voorhand gepubliceerd schema). Van hen zullen 24 deelnemers de
tweede ronde bereiken die op dezelfde manier wordt gespeeld in poules van 6 spelers. De
beste 16 plaatsen zich voor de derde ronde voor een halve competitie in 4 poules van 4
spelers waarvan de eerste 2 van elke poule zich plaatsen voor de KO-fase.
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Tijdens de poulefasen zullen alle wedstrijden op de kleine tafel (2,30-1,15) worden
gespeeld. Tijdens de KO-fase worden alle partijen op de matchtafel gespeeld.
Artikel 1.4 Partijlengten, inspelen en het begin van een set
Kwalificatiewedstrijden worden gespeeld over twee sets naar 45 punten.
Tijdens de eindronden (laatste 40 en 24) zullen ook twee sets worden gespeeld, maar dan
naar 50 punten. Partijen tijdens de laatste 16 gaan over twee sets naar 60 punten.
Partijen tijdens de KO-fase worden gespeeld volgens het best-of-three systeem naar 60
punten. Alleen de finale wordt gespeeld volgens het best-of-five systeem (ook 60pnt).
De inspeeltijd bedraagt gedurende alle fasen van het toernooi 3 minuten. Tot en met fase 2,
begint de eerstgenoemde speler de eerste set. Diens tegenstander begint de tweede set.

Artikel 2 Inrichting
Artikel 2.1 Speelschema Kwalificatie (zie ook Art 1.3)
Indien een kwalificatie noodzakelijk is, zullen de deelnemers worden ingeloot in de diverse
poules. Getracht zal worden de loting live uit te zenden via Facebook.
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De beste 4 spelers van elke poule gaan door naar de finaleronde.
Artikel 2.2 Speelschema Nationale Finale (zie ook Art 1.3)
Laatste 40 (fase 1)
Indien geen kwalificatie noodzakelijk is, zullen de deelnemers worden ingeloot in de diverse
poules. Getracht zal worden de loting live uit te zenden via Facebook. Is een kwalificatie wel
noodzakelijk, worden de gekwalificeerde spelers als volgt over de poules verdeeld:

Speelschema (zaterdag):

De beste 3 spelers van elke poule gaan
door naar de laatste 24.
Laatste 24 (fase 2)
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Speelschema (zaterdag):

De beste 4 spelers van elke poule gaan
door naar de laatste 16.
Laatste 16 (fase 3)

Speelschema (zondag):

De beste 2 spelers van elke poule plaatsen zich voor de KO-fase.
KO-fase (Matchtafel)
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Artikel 2.3 Toekennen wedstrijdpunten en eindstanden in de poules
Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op, een verloren set 0. Een gemiddelde wordt
berekent door de gescoorde punten te delen door de toegestane punten (3 cijfers achter de
komma).
De eindstanden van de poulewedstrijden worden gerangschikt op basis van
achtereenvolgens:
Behaalde wedstrijdpunten, totaal aantal gescoorde punten, het algemeen gemiddelde en
tenslotte het resultaat van de onderlinge confrontatie (op basis van, en in de volgorde van
de drie voornoemde criteria).
Uitgeschakelde spelers worden (per fase) eveneens volgens die formule gerangschikt. De
verliezers van de halve finale worden beiden als 3e gerangschikt.

Artikel 3 Prijzen, Ranglijsten en Internationale Afvaardigingen
Artikel 3.1 Onderscheidingsteken Nederlands Kampioen en overige prijzen
De winnaar van de finale verkrijgt de titel
Nederlands kampioen 5-Pins en ontvangt
het bijbehorend unieke insigne dat te allen
tijde gedragen mag worden. De nummers
1,2 en 3 worden beloond met een medaille
in de respectievelijke kleuren goud, zilver
en brons.
Aan de nummers 1 t/m 4 wordt een
geldprijs in Euro’s uitgekeerd. Winnaars dienen te tekenen voor ontvangst en zijn verplicht
om zelf aangifte te doen bij de belastingdienst.
Artikel 3.2 Doorlopende Ranglijsten
Om in de toekomst te komen tot plaatsing in de poules volgens
poule Marseillaise, wordt een doorlopende ranglijst gehanteerd.
Per NK 5-Pins wordt een doorlopende ranglijst opgemaakt
waarin aan resultaten over de vier laatstgehouden Nederlandse
Kampioenschappen 5-Pins punten volgens de bijgaande tabel
worden toegekend. Een resultaat verliest na elk volgend
gespeeld kampioenschap 20% van de waarde. Haalt iemand
bijvoorbeeld 100 punten in een lopend seizoen, dan worden die
na een volgend kampioenschap in die spelsoort gereduceerd tot
80, dan naar 64 en tenslotte naar 51,2 (afronding bij twee
cijfers achter de komma geschiedt naar beneden). Van de vier
resultaten zal het slechtste worden geschrapt. De overgebleven
3 resultaten bepalen de ranglijst. Hebben twee spelers op enig
moment een gelijk aantal punten, dan geldt het aantal punten
dat werd verdiend in het meest recente kampioenschap. In het
geval er geen verschil is vast te stellen, telt het hoogste
moyenne in het meest recente jaar.
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Artikel 3.3 Internationale afvaardiging
Op dit moment wordt er om de twee jaren een Europees Kampioenschap 5-Pins gespeeld.
Waarschijnlijk is het volgende EK in 2019. Voor dat toernooi worden de kampioenen van
2018 en 2019 ingeschreven. De regerend kampioen zal altijd als de nummer 1 worden
ingeschreven.
Daarnaast worden de vier hoogstgeplaatste spelers (met inbegrip van de kampioenen) op de
doorlopende ranglijst ingeschreven voor het EK teams. Spelers die in genoemde jaren geen
Nederlands Kampioen zijn geworden, maar wel bij de hoogstgeplaatste vier staan, worden
tevens ingeschreven voor het individuele kampioenschap.
Deze ingeschrevenen zijn, indien de regels niet veranderen, allen verzekerd van deelname in
beide kampioenschappen en zullen de daarvoor op dat moment geldende volledige
vergoedingen krijgen zoals deze in de declaratieregeling vermeld staan.
Ook de nummers 5 tot en met 8 van de doorlopende ranglijst mogen inschrijven voor het
individuele EK. Acceptatie door de CEB is niet gegarandeerd, maar doorgaans zullen deze
spelers worden uitgenodigd. Op dit moment zijn daarvoor nog geen vergoedingen bepaald.
Dit wordt echter elk jaar opnieuw door het bestuur van KVC bekeken.
Alle overigen die voorkomen op de ranglijst mogen ook inschrijven voor een EK. Zij zullen in
volgorde van de doorlopende ranglijst worden aangemeld. Geaccepteerde inschrijvingen
zullen door deze spelers zelf moeten worden bekostigd.
Dringt een speler tijdens een EK door tot de laatste 16, zal deze ook worden ingeschreven
voor een eventueel Wereldkampioenschap. Wordt er in de tussenliggende tijd van twee EK’s
geen WK verspeeld, vervalt dit recht. Ook bij afvaardiging naar een WK zal de
declaratieregeling van kracht zijn.
Het bestuur van KVC behoudt zich het recht voor reservespelers toe te voegen aan het team
dat tijdens EK zal deelnemen. Bij voorkeur zullen dit spelers zijn die zich op dat moment al
op plaats van bestemming bevinden en waarvoor dus geen buitensporige extra kosten
behoeven te worden gemaakt.
Het bestuur van KVC kan besluiten spelers of teams af te vaardigen naar de diverse door de
CEB erkende toernooien. Eventuele vergoedingen daarvoor, zullen in overleg worden
vastgesteld.

Artikel 4 Slotbepalingen
Artikel 4.1 Geschillen
Het slechten van geschillen over de toepassing van de bepalingen van dit reglement
geschiedt door het bestuur. Zo nodig kan dit om organisatorische redenen gedurende
toernooien gedelegeerd worden aan de Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WCT).
Artikel 4.2 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na verkregen advies van
de WCT. Leidend daarbij zal zijn de geest van het reglement en de door de KNBB
geformuleerde doelstellingen. Het bestuur heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de
opzet van het NK 5-Pins. In spoedeisende gevallen is de WCT bevoegd een beslissing te
nemen, mits zij zo spoedig mogelijk daarna het bestuur hierover inlicht. Moet op een lager
niveau in spoedeisende gevallen een beslissing worden genomen en is het absoluut
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onmogelijk vooraf overleg te plegen met het bestuur, de WCT of een of meer leden van deze
sectie of commissie, dan mag het daarbij betrokken orgaan een beslissing nemen, mits het
zo spoedig mogelijk daarna het bestuur inlicht.
Indien het geval van een afmelding door een speler op een dusdanig tijdstip, voor of tijdens
het toernooi, waardoor de opengevallen plaats niet meer kan worden ingenomen door een
reserve, blijft deze plek open. Eventuele tegenstanders zullen in dat geval een reglementaire
2-0 overwinning toegekend krijgen.
Artikel 4.3 Privacy
Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de ingeschrevene
(deelnemer) ermee in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en
worden gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in
een databestand voor de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en
financiële bestand van de KNBB. Daarbij kan een deel van persoonsgegevens dat
noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop van de activiteit (toernooi(en) en competitie(s)),
openbaar worden gepubliceerd/gedeeld (wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen,
deelnemerslijsten, lotingen).
Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen die nodig zijn voor een goed
verloop van de activiteit. Daarbij moet worden gedacht aan bondsnummer, voor- en
achternaam in standen, uitslagen, lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens
zoals e-mailadres, woonadres en telefoonnummer e.d. worden doorgaans alleen op
beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen direct betrokkenen. Denk hierbij aan de
contactgegevens van een teamleider die alleen zichtbaar zijn voor andere teamleiders en
wedstrijdleiders om afspraken te kunnen maken met betrekking tot de te spelen
wedstrijden.
Nieuwegein, juli 2017
Bestuur KNBB Vereniging Carambole
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