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COMMISSIE LIBRE-KADER-BAND

Samen biljarten geeft meer effect!

Aanvullend reglement KNBB PK Carambole nationaal per seizoen 2019/2020
Geldend voor alle klassen klein biljart waarvoor landelijk dient te worden ingeschreven
met uitzondering van Biljart Artistiek, 5- Pins, Driebanden klein dames en Rolstoel biljarten.

Artikel 1.1 Algemene bepalingen
Deze inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen zijn toevoegingen c.q. aanpassingen op de volgende
bestaande reglementen:
Statuten KNBB Vereniging Carambole
Algemeen Reglement KNBB
Reglement van heffingen en maatregelen van KNBB Vereniging Carambole
Het Wedstrijdreglement PK en het Spel- & Arbitragereglement zijn van toepassing tenzij dit reglement anders
bepaald.
Artikel 1.2 Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing voor de volgende spelsoorten en klassen:
Spelsoort
Libre klein
Libre klein
Libre klein
Libre groot
Kader 38/2
Kader 38/2
Kader 38/2
Kader 57/2
Kader 57/2
Kader 47/2
Bandstoten klein
Bandstoten groot
Driebanden klein
Driebanden groot

klasse
extra
overgangs
topklasse
eerste
extra
overgangs
top
extra
overgangs
eerste
extra
eerste
extra
extra

van
tot
car max brt
11.00
20.00
200
20
20.00
35.00
250
15
35.00
60.00
300
12
25.00
90.00
250
nvt
7.00
12.00
125
20
12.00
18.00
175
15
18.00
27.00
225
15
12.00
20.00
175
15
20.00
40.00
225
12
12.50
40.00 150/175
15
4.00
6.00
100
25
3.00
7.00
80/90
nvt
1.100 en hoger
50
50
0.640 en hoger
35
nvt

NK met
12
6
6
8
12
6
6
6
6
8
12
8
6
8

evt inschrijven vanaf *
9.00 libre
18.00 libre GH
30.00 libre GH
25.00 LG of 60.00 LK
10.00 libre
10.00 38/2
16.00 38/2
22.00 38/2
18.00 57/2
12.50 47/2 of 20.00 57/2
3.50 bandstoten
6.00 bkl of 3.00 bgr
0.950
0.640

Artikel 1.4 Inschrijfperiode
De inschrijftermijn wordt geopend op 1 mei en sluit op 15 juni om 23:59 uur. Spelers die zich na 15 juni
aanmelden worden op een reservelijst geplaatst.

Artikel 1.3 Recht van inschrijven
Spelers met een officieel gemiddelde libre klein extra klasse hebben tevens het recht om in te schrijven voor
de kader 38/2 extra klasse.
Spelers met een officieel gemiddelde in kader 57/2 overgangsklasse hebben tevens het recht om in te
schrijven voor ankerkader 47/2 eerste klasse.
Vanaf een vastgesteld gemiddelde (zie tabel *) mag een speler kiezen tussen inschrijven voor de reguliere
klasse of voor de naast-hogere gelegen klasse. Bij inschrijving voor de naast-hogere gelegen klasse vervalt het
recht op inschrijven voor de reguliere klasse.
Artikel 1.5 Nationale voorwedstrijden
Alle details m.b.t. de organisatie van deze nationale voorwedstrijden vindt u via deze link.
Artikel 1.6 Berekening resultaten van een voorwedstrijd
De totaal-uitslag van de voorwedstrijden komt tot stand zoals omschreven in het Wedstrijdreglement PK
Artikel 2.6 waarvan de hoogst geplaatste spelers (6, 8, 12 of 24 deelnemers) worden afgevaardigd naar de
nationale finale.
Artikel 1.6 Organisatie eindronde NK
De nationale finales met 6 of 12 deelnemers worden gespeeld over 2 dagen, finales met 8 of 24 deelnemers
worden gespeeld over 3 dagen.
Bij 6 of 8 deelnemers wordt een halve competitie gespeeld volgens het Avé-systeem zoals dit is in het
Wedstrijdreglement PK is gereglementeerd. (zie aanhangsel B op blz. 20).
De finales Libre groot 1e klasse, ankerkader 47/2 1e klasse en bandstoten groot 1e klasse worden gespeeld
volgens het reglement van de finales ereklasse.
Bij 12 deelnemers wordt gespeeld in 2 poules van 6 in hetzelfde systeem, waarna de nummers 2 van elke
poule spelen om de 3e en 4e plaats en de nummers 1 van elke poule voor de 1e en 2e plaats.
De overige spelers zijn uitgespeeld en worden in de eindstand gerangschikt op resp. behaalde matchpunten,
algemeen gemiddelde, partij gemiddelde, hoogste serie en eventueel steunserie.
Artikel 2.1 Geschillen en/of onvoorzien
Geschillen en voorvallen waarin dit reglement niet voorziet worden voorgelegd aan het bestuur die hierover
vervolgens een besluit neemt.
Artikel 2.2 Privacy / AVG
Met uw inschrijving stemt u er mee in dat de KNBB (en de voor deze wedstrijd geldende uitvoerende
organen) persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, verwerken in (digitale) systemen zoals wedstrijdsoftware,
website, ledenadministratie en opnemen in aan deze wedstrijd verbonden publicaties zoals bijvoorbeeld
uitnodigingen. Tevens stemt u er met uw deelname mee in dat er tijdens het toernooi in opdracht van/of
met toestemming van de KNBB foto’s en video/internetopnames gemaakt kunnen worden waardoor u
zichtbaar kan zijn op platformen en media van derden (zoals nieuwsmedia bijvoorbeeld). Dezelfde
toestemming is van toepassing op foto’s en opnamen van (lokale) media voor publicatie in kranten, op tv en
andere media. Op welke wijze wij gegevens vastleggen vindt u hier terug in het privacy statement. Ook vindt
u daar alle informatie over de AVG in relatie tot de KNBB.
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