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Artikel 1: Algemeen
Artikel 1.1: Begripsbepalingen
Kampioenschap Het NK Driebanden-klein voor dames.
Organisatie
Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole (hierna te noemen: KVC) en/of
Biljart Vereniging Almere ‘83.
Website:
De website van de KNBB (KVC) voor raadpleging van algemene informatie
(https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-klein-dames-0).
Deelneemster: Deelneemster is zij, die heeft ingeschreven en lid is van de KNBB. Dit wijkt af
van het KVC wedstrijdreglement art. 6024.
Artikel 1.2: Toepasselijkheid
Het reglement van dit kampioenschap treedt in werking per 1 juli 2017.
Naast dit reglement zijn eveneens de volgende reglementen van toepassing:
het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB.
het Wedstrijd Reglement van de KNBB
Beide reglementen zijn te downloaden op de website van de KVC.
De organisatie is bevoegd tot het uitbrengen van supplementen op dit reglement, met kennisgeving
daarvan:
op de website van de KVC;
of d.m.v. het uitbrengen van een nieuwsbrief of via e-mail;
of in de eventuele briefing, voorafgaande aan de opening van het kampioenschap.

Artikel 2: Kampioenschap
Artikel 2.1: Speelschema
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbare tijd kan ter beoordeling van de organisatie
het kampioenschap zijn opgebouwd uit:
een hoofdtoernooi bestaande uit meerdere knock-out fasen, vooraf gegaan door
poulewedstrijden.
Ten behoeve van een optimaal speelschema kunnen eveneens ter beoordeling speelsters worden
gevrijwaard van het spelen van kwalificatiewedstrijden, dan wel rechtstreeks geplaatst worden in een
knock-out fase.
Een eventuele titelverdedigster is niet zonder meer gevrijwaard van het spelen van
kwalificatiewedstrijden.
Gelijktijdig met het versturen van de uitnodigingen zal het door de organisatie vastgestelde speelschema
en de poule-indeling(en) worden meegestuurd.
Artikel 2.2: Speelsysteem
Deelneemsters worden tijdens de opening via loting verdeeld over ? poules. In alle poules wordt
gespeeld volgens het model (speelrooster) voor minimaal 4 wedstrijden, dat wordt gebruikt bij de
nationale voorwedstrijden PK en waarbij remisepartijen mogelijk zijn. Er zal worden toegewerkt naar
een systeem waarbij uiteindelijk 32 speelsters zich plaatsen voor de knock-out fase.
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De eindstand in een poule wordt opgemaakt op basis van de volgende criteria (achtereenvolgens van
hoog naar laag):
totaal behaald aantal partijpunten;
behaald algemeen moyenne;
particulier moyenne;
hoogste serie;
hoogste steunserie(s).
Wanneer na de poulefase wordt gesproken over de winnares van een partij, is dit in het geval van een
remisepartij de winnares van de aansluitend te nemen penalty’s.
Artikel 2.3: Partijlengten
Het aantal te maken caramboles voor het kampioenschap is als volgt vastgesteld:
Poulewedstrijden: 17 caramboles;
Laatste 32:
22 caramboles;
Laatste 16:
25 caramboles;
Vanaf laatste 8:
30 caramboles.
Nog voor het bereiken van het aantal te maken caramboles kan een partij beëindigd worden door het
bereiken van een beurtenlimiet.
Inspelen: 3 minuten + acquit
Pauze op de helft van caramboles of beurten: 5 minuten
Artikel 2.4: Beurtenlimiet
Voor alle partijen tot aan de halve finale van het kampioenschap geldt een beurtenlimiet van 2x het
aantal te maken caramboles. Bij het bereiken van de beurtenlimiet worden voor de speelster met de
gelijkmakende beurt de ballen in de beginpositie geplaatst (acquit).
Alleen de halve- en finalepartijen kennen geen beurtenlimiet.
Artikel 2.5: Knock-out fase
Na de poulefase wordt een ranglijst opgemaakt van alle voor de KO-fase geplaatste spelers op basis
van behaald moyenne. Indien dit gelijk is wordt achtereenvolgens gekeken naar het aantal behaalde
partijpunten, particulier moyenne, hoogste serie, hoogste steunserie enz.
Nummer 1 speelt vervolgens tegen de nummer 32, 2 tegen 31 enz., t/m 16-17 in de eerste KO-fase.
Tijdens de tweede KO-fase spelen de winnaressen van eerst- en laatstgenoemde partijen tegen elkaar,
enz.
Artikel 2.6: Eindstand
De eindstand wordt opgemaakt op basis van achtereenvolgens de volgende criteria:
aantal gespeelde partijen (waarbij de winnaar van de finale natuurlijk voor de verliezer gaat);
daarna als vermeld bij art. 2.2
Ten behoeve van publicatie worden spelers In de eindrangschikking alleen genoemd met plaatsnummer,
naam, moyenne en hoogste serie.

Artikel 3: Wedstrijden
Artikel 3.1: Aanwezigheid
Speelsters en arbiters dienen ten minste een kwartier vóór het vastgestelde of aangegeven
aanvangstijdstip van hun wedstrijd speelklaar in het speellokaal aanwezig te zijn.
NB: Omdat de poulewedstrijden aaneengesloten worden afgewerkt, kan het voorkomen dat het
daadwerkelijke aanvangstijdstip eerder valt dan het aangegeven tijdstip. Speelsters zijn hiervoor zelf
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verantwoordelijk. Van aangegeven tijdstippen tijdens de KO-fase zal niet worden afgeweken, tenzij na
overleg anders wordt besloten.
Artikel 3.2: Reservespeelster
Indien een speelster 15 minuten voor het aanvangstijdstip van haar eerste wedstrijd niet correct
gekleed aanwezig is, is de toernooileiding bevoegd tot het inzetten van een reservespeelster.
Reservespeelsters nemen altijd de plaats in van de speelster die zij vervangen.
Indien geen reservespeelster kan worden ingezet, ontvangt de tegenstander een bye.
NB: Na de poulefase is de hoogstgeplaatste niet-gekwalificeerde speelster (volgens art.2.2) eerste
reserve voor de KO-fase, enz.
Artikel 3.3: Bye
Indien een speelster 15 minuten voor het aanvangstijdstip van haar wedstrijd niet correct gekleed
aanwezig is en, in geval van een eerste wedstrijd, geen reservespeelster kan worden ingezet, wordt
haar tegenstandster tot winnares verklaard en ontvangt deze 2 partijpunten.
Doet zich dit voor in een knock-out fase, dan gaat de tegenstandster door naar de volgende ronde.
Mocht een speelster door overmacht te laat verschijnen, dan behoudt de toernooileiding zich het recht
voor om het speelschema te wijzigen.
Artikel 3.4: Kledingvoorschriften
Deelneemsters dienen tijdens dit kampioenschap gekleed te gaan in hun verenigingstenue, met
inachtneming van de geldende regels betreffende kleding.
Artikel 3.5: Reclame-uitingen
Naar keuze mag op het verenigingstenue de naam van de vereniging en/of sponsor aangebracht zijn.
De deelneemsters kunnen verplicht worden tot het dragen van een sticker van een door de
toernooileiding aangegeven sponsor. Deze stickers zullen door de toernooileiding worden verstrekt.
Artikel 3.6: Arbitrage
De arbitrage geschiedt conform het spel- en arbitragereglement van de KNBB.
Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KNBB (www.carambole.nl).
Artikel. 3.7: Time out
Time-outs zijn tijdens dit kampioenschap niet van toepassing.
Artikel 3.8: Penalty's
In geval van een remisepartij tijdens de knock-out fase, vindt aansluitend het nemen van penalty's
plaats.
De speelster die van acquit de meeste caramboles weet te maken in één beurt, wordt uitgeroepen tot
winnares van de partij. De speelster die de partij is begonnen, begint ook met de penalty's, met behoud
van dezelfde speelbal.
Indien geen winnares kan worden aangewezen na een gespeelde beurt, herhaalt het proces zich in
dezelfde volgorde totdat wel een winnares kan worden aangewezen
De tijdens de penalty’s gescoorde carambole(s) worden voor de berekening van het moyenne buiten
beschouwing gelaten.
Artikel 3.9: Verbodsregels
Het gebruik van alcoholische dranken tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is verboden voor
speelsters, arbiters en schrijvers, en zien arbiters en toernooileiding toe op handhaving hiervan;
Anders dan in de pauze van een partij en in een daarvoor aangewezen ruimte, is roken tijdens de
partijen verboden;
Het gebruik van (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden;
Aanwezigen in de biljartzaal dienen hun (smart)telefoons tijdens de wedstrijden te allen tijde op
“stil” te zetten.
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Artikel 4: Overige bepalingen
Artikel 4.1: Speelmaterialen
Voor dit kampioenschap zijn door het sectiebestuur de volgende speelmaterialen toegestaan, dan
wel verplicht gesteld i.v.m. verleende exclusiviteit:
Toegestane biljartlakens
• Iwan Simonis • Gorina Granito • Buffalo Royal Plus • Royal Pro • Dutch Premium Comfort
Biljartballen
Saluc - Super Aramith Pro Cup
Verder dient er gespeeld te worden op,
voldoende verwarmde biljarttafels (2.30 x 1.15 cm.) en
met een verlichtingssterkte van ongeveer 560 lux.
Artikel 4.2: Klachtenprocedure
Voor klachten dient men zich te wenden tot de toernooileiding.
Artikel 4.3: Slotbepaling
Daar waarin dit reglement niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop
van het kampioenschap dit noodzakelijk wordt geacht, beslist de toernooileiding en is haar uitspraak
bindend.
In geval van strijdigheid prevaleert het Nederlands recht.

Appendix A: Toernooi-inrichting

Deelneemsters
Zie: http://www.knbb-pk.nl/klasse_inschrijf_detail.php?klasse=61&s=2017-2018
Poule-indeling
Tijdens de opening of op voorhand, worden de deelneemsters ingeloot in de diverse poules. Wanneer
dit op voorhand gebeurt, zal getracht worden deze loting live uit te zenden via Facebook.
Er zijn geen geplaatste speelsters.
Schema te spelen poulewedstrijden
Te spelen partijen in de diverse poules (voorbeeld).

Al naar gelang het aantal deelnemers kan hiervan worden afgeweken. Speelschema’s zullen
altijd ruim voor aanvang van het kampioenschap worden verspreid.
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Toernooischema
Een volledig toernooischema incl. aanvangstijden zal na sluiting inschrijving worden gepubliceerd.
Overzicht/Brackett speelschema KO-fase
Hieronder het speelschema tijdens de KO-fase.
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