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Samen biljarten geeft meer effect!

COMMISSIE TOPSPORT

Reglement KNBB PK Carambole Topsport per seizoen 2020/2021
Artikel 1: Algemene bepalingen

Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de Nederlandse kampioenschappen libre groot,
bandstoten groot, ankerkader 47/2 en 71/2, en de (mede) daaruit voortvloeiende eindstrijd van de Biljart
Vijfkamp.
Op het reglement zijn de volgende bepalingen van toepassing: de Statuten, het Algemeen Reglement, het
Sectiereglement alsmede de bijlage van de KNBB Vereniging Carambole; het Wedstrijdreglement en het Spel& Arbitrage Reglement, tenzij dit reglement anders bepaalt. De in dit reglement genoemde wedstrijden
worden onder verantwoordelijkheid van de KNBB vereniging Carambole georganiseerd.

Artikel 2: Commissie Topsport Carambole

Het bestuur van KNBB vereniging Carambole heeft, overeenkomstig het bepaalde in het Sectiereglement
KNBB, artikel 11, de Commissie Topsport Carambole ingesteld. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
het bestuur over alle wedstrijd technische aangelegenheden.

Artikel 3: Publicaties

De commissie Topsport publiceert elk jaar voor aanvang van de inschrijfperiode:
a) De nationale wedstrijdkalender waarin de evenementen, speeldagen zijn opgenomen.
b) De inschrijfkosten voor deelname.
c) Het reglement welke van kracht zijn geworden met ingang van het nieuwe seizoen.

Artikel 4: Spelsoorten en te maken caramboles
•
•
•
•

Libre groot
Ankerkader 47/2
Ankerkader 71/2
Bandstoten groot

300
200
150
100

Artikel 5: Inschrijfgerechtigden / kosten

Spelers zijn inschrijfgerechtigde als:
• men in het bezit is van een Nederlands paspoort.
• een volledig lidmaatschap bezit bij de KNBB vereniging Carambole (carambole avondcompetitiespeler).
• vervolgens Inschrijfgerechtigd resp. vanaf:
Libre:
een alg. gem. > 25.00 libre groot
of > 60.00 libre klein
Ankerkader 47/2 en 71/2: een alg. gem. > 12.50 ankerkader 47/2
of > 20.00 kader 57/2
Bandstoten:
een alg. gem. > 3.00 bandstoten groot
of > 6.00 bandstoten klein

Een speler die 2 opeenvolgende deelnames een alg gem. realiseert lager dan de ondergrens degradeert.
De kosten voor een inschrijving zijn € 20,- per finale.
Er worden maximaal 48 inschrijvingen geaccepteerd per finale en de inschrijftermijn sluit op 1 september

Artikel 6: Organisatie opzet

Er wordt gespeeld in poules van 4 waarbij via een eind-ranglijst 16 spelers zich plaatsen voor de knock-out
fase.

Artikel 7: Poule indelingen

De inschrijvingen worden in een ranglijst geplaatst op de volgorde van de meest actuele doorlopende ranglijst
per spelsoort. Vervolgens wordt deze lijst aangevuld met de overige inschrijvingen die zoveel als mogelijk op
speelsterkte zullen worden toegevoegd. Tenslotte worden deze op basis van poule Marseillaise ingedeeld.

Artikel 8: Poulewedstrijden

In de poulewedstrijden worden de standen berekend op basis van respectievelijk behaalde: matchpunten,
algemeen gemiddelde, hoogste partijgemiddelde, hoogste serie en tenslotte hoogste geprolongeerde serie.

Artikel 9: Eindranglijst poule fase
De poulewinnaars worden op basis van respectievelijk behaalde matchpunten, algemeen gemiddelde,

hoogste partijgemiddelde, hoogste serie en tenslotte hoogste geprolongeerde serie geplaatst in de knock-out
fase. Deze ranglijst wordt verder aangevuld met de beste nummers 2 tot het aantal van 16 spelers is bereikt.
NB: indien er sprake is van een poule met 3 deelnemers dan plaatst de poulewinnaar na 2 partijen zich voor
de K.O. fase en spelen de nummers 2 en 3 een 3e partij.
Artikel 10: Afmeldingen
Indien als gevolg van afmeldingen een poule van 2 ontstaat zal deze worden aangevuld. Er wordt dan geloot
vanuit alle nummers 3 en 4 van alle poules van 4.

Artikel 11: Knock-Out fase

Op basis van de eindranglijst van de poule-fase volgen de volgende K.O. partijen:
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Artikel 12: Shoot-out

Indien tijdens de Knock-Out fase een partij in remise eindigt dan volgt een shoot-out tot er een winnaar is.
Een shoot-out geldt als een nieuwe partij, waarbij door beide spelers de keuzetrekstoot wordt gespeeld zoals
bepaald in SAR Artikel 3.1. Het aantal te maken caramboles tijdens een shoot-out zijn respectievelijk voor het:
•
•
•
•

libre
ankerkader 47/2
ankerkader 71/2
bandstoten

50 caramboles
40 caramboles
30 caramboles
20 caramboles

Bij een remise tijdens een shoot-out wordt er verlengd met een volgende shoot-out die begonnen wordt door
de speler die de eerste shoot-out niet is begonnen. Vanaf de tweede shoot-out wordt maximaal één beurt
gespeeld. Hierbij beginnen beide spelers met de beginstoot. Degene die de meeste caramboles heeft gemaakt
de winnaar.

Artikel 13: Bepalingen voor het NK vijfkamp

Voor plaatsing van het NK vijfkamp geldt het volgende:
•
•
•

De nummers 1 t/m 3 van de eindstand zijn direct geplaatst voor de e.v. Biljartvijfkamp
De overige 5 spelers plaatsen zich op basis van behaalde rankingpunten die tijdens de NK finales zijn
behaald. Bij een gelijk aantal rankingpunten volgt plaatsing op basis van het laagste aantal deelnames.
De plaatsing in de poules is op basis van het gerealiseerde gemiddelde (Art 15). (1-4-5-8 en 2-3-6-7)

Artikel 14: Afvaardiging NK Vijfkamp

Per NK finale (ook driebanden) worden rankingpunten toegekend aan de nummers 1 t/m 8 van de eindstand:
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4

>>>
>>>
>>>
>>>

50 punten
36 punten
24 punten
16 punten

Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8

>>>
>>>
>>>
>>>

10 punten
8 punten
6 punten
4 punten

Artikel 15: Proportioneel gemiddelde / caramboles

Berekening proportioneel gemiddelde: Het behaalde algemeen gemiddelde per spelsoort wordt
vermenigvuldigd met de vastgestelde factor X. Dat geeft per spelsoort een herrekend algemeen gemiddelde.
Vervolgens worden deze per meegespeelde spelsoort bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal
deelnames. Uitgangspunt voor het bepalen van de factor is de ondergrens van de ereklasse libre. Dit wordt
dus per spelsoort gedaan, waarbij voor driebanden de grens op 1.000 is bepaald.
•
•
•
•
•

Gemiddelde libre
Gemiddelde 47/2
Gemiddelde 71/2
Gemiddelde band
Gemiddelde driebanden

x
x
x
x
x

75/75 (= factor 1)
75/35 (= factor 2)
75/20 (= factor 3.75)
75/ 7 (= factor 10.71)
75/ 1 (= factor 75)

300 caramboles
200 caramboles
150 caramboles
100 caramboles
30 caramboles

Artikel 16: Predicaat ereklasse speler / insigne
Aan een speler wordt dit predicaat en insigne toegekend als een eindgemiddelde is gerealiseerd van:
Libre > 75.00 Ankerkader 47/2 > 35.00
Ankerkader 71/2 > 20.00
Bandstoten > 7.00

Artikel 17: Poule fase

In de poules wordt een halve competitie gespeeld in alle spelsoorten.
Van iedere poule wordt een eindstand bepaald op basis van achtereenvolgens wedstrijdpunten, behaalde
partijpunten en ten slotte het proportioneel gemiddelde.
Toekennen wedstrijdpunten en partijpunten
1. Wedstrijdpunten:
Voor een gewonnen wedstrijd worden twee wedstrijdpunten toegekend.
Voor een gelijk geëindigde wedstrijd wordt één wedstrijdpunt toegekend.
Voor een verloren wedstrijd worden geen wedstrijdpunten toegekend
2. Partijpunten:
Bij een gewonnen partij worden twee partijpunten toegekend.
Bij een remise wordt één partijpunt toegekend.
Bij een remise in één beurt worden twee partijpunten toegekend aan beide spelers.
Bij een verloren partij worden geen partijpunten toegekend.
3. Eindstand:
Vervolgens ontstaat er een eindstand met vermelding van wedstrijdpunten, partijpunten en het proportioneel
gemiddelde

Artikel 18: Finale partijen

Na de poule fase spelen de beide nummers 4 om de 7de en 8ste plaats.
De nummers 3 om de 5de en 6de plaats en de nummers 2 om de 3de en 4de plaats.
De poulewinnaars spelen om het kampioenschap NK Vijfkamp.

Artikel 19: Doping preventie

Geen sporter wil graag een wedstrijd spelen tegen iemand die doping gebruikt. En vrijwel niemand wil op een
oneerlijke manier voordeel hebben. Ook het imago van de sport loopt schade op als het spel niet eerlijk wordt
gespeeld. En niet in de laatste plaats: doping is slecht voor de gezondheid. Ook zonder doping kunnen hele
mooie prestaties worden geleverd.
Om bij te dragen aan een schone sport, en om nieuwe -bij biljarters veelal onbewuste- dopinggevallen te
voorkomen, is bewustwording van groot belang voor teamleiders en spelers op de hogere biljartniveaus.
Een goede eerste stap: het goed doorlopen van de 8 gouden tips voor een schone sport. Hier staat eenvoudig
uitgelegd alle informatie voor spelers en teamleiders over zaken als medicijnen, drugs of het aanvragen van
dispensatie.
Alle informatie over preventie van (onbewuste) doping is te vinden via: https://www.schoneafstoot.nl/

Artikel 20: Onvoorzien / Geschillen

Het slechten van geschillen over de toepassing van de bepalingen van dit reglement of onvoorziene gevallen
welke niet zij opgenomen in dit reglement geschiedt door het bestuur.

Namens het bestuur van KNBB vereniging Carambole

