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HOOFDSTUK I
ALGEMEEN
Artikel 1000
Algemeen
1.
2.

3.
4.

Het Wedstrijdreglement Rolstoelbiljarten(WRRB) is alleen van toepassing voor het
wedstrijdwezen van Rolstoelbiljarten Carambole.
In het WRRB zijn alleen bepalingen opgenomen die van toepassing zijn binnen de KNBB vereniging
Carambole, die verder aangeduid is met KVC. Het kan gewenst of noodzakelijk zijn door het geven
van een toelichting of een voorbeeld een bepaling te verduidelijken.
Toelichtingen zijn cursief gedrukt en bij het betreffende artikel opgenomen en hebben geen
rechtskracht.
Waar in dit reglement wordt verwezen naar het bestuur, wordt bedoeld het bestuur van
de KVC.
Artikel 1001
Begripsbepalingen

1.

2.

3.
4.

Op dit wedstrijdreglement voor het Rolstoelbiljarten, verder aangeduid met WRRB, zijn
de bepalingen van de Statuten, het algemeen reglement, het sectiereglement en de
bijlage van de KVC bij het sectiereglement van toepassing.
Het wedstrijdreglement voor het rolstoelbiljarten neemt de begripsbepalingen over die zijn
opgenomen in artikel 6001 van het Wedstrijdreglement (WR) en in artikel 7002 van het
Competitiereglement (CR).
Rolstoelbiljarters zijn leden zijn leden van de KNBB die hun wedstrijden in een rolstoel spelen in
wedstrijden georganiseerd door KVC.
Persoonlijke kampioenschappen en/of competitiewedstrijden voor het rolstoelbiljarten, hierna
officiële wedstrijden voor rolstoelbiljarten genoemd, zijn alle wedstrijden door of namens de
KVC, gewest of een district georganiseerd.

Artikel 1002
Toe te passen bepalingen
1.

Bij officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten gelden de bepalingen van het WRRB, het Spelen Arbitragereglement (SAR), met dien verstande dat de door die reglementen toegekende
bevoegdheden bij officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten aan de Wedstrijd Commissie
Breedtesport kunnen worden toegekend.
2. Om deel te nemen aan een rolstoelkampioenschap moet een toewijzing verklaring WMO
(Wettelijke Maatschappelijke Ondersteuning), Ziektewetverzekering (ZWV) of WLZ (Wet
Langdurige Zorg) kunnen worden overlegd, waaruit blijkt dat voor de dagelijkse levensbehoeften
een rolstoel (regelmatig) noodzakelijk is. Inzage in het betreffende document is voldoende, deze
mogen door de KNBB niet gedupliceerd of opgeslagen worden.

3.

Tijdens de afstoot mag het contact met de zitting niet onderbroken worden. De voeten mogen op
de treeplank of op de grond geplaatst worden.
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In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen welke moeten worden toegepast bij officiële
wedstrijden voor het rolstoelbiljarten en die afwijkend zijn van de bepalingen die opgenomen zijn
in de in lid 1 bedoelde reglementen.
Artikel 1003
Wedstrijd Commissie Breedtesport (WCB)

1.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
4.

De belangen van het rolstoelbiljarten worden op het gebied van het wedstrijdwezen behartigd
door de WCB van de KVC.
De WCB heeft in het bijzonder tot taak:
het geven van advies met betrekking tot het toewijzen en de organisatie van eindstrijden van
officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten;
de samenstelling van de wedstrijdkalender van nationale wedstrijden voor het rolstoelbiljarten.
het geven van advies met betrekking tot het wijzigen van de reglementen op het gebied van het
wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten;
het toezien op de naleving van dit reglement en het geven van voorlichting en adviezen op het
gebied van het wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten;
Het bestuur van KVC zal met betrekking tot het wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten geen
beslissingen nemen alvorens het advies van de WCB te hebben gevraagd.
De WCB regelt verder alle zaken betreffende het wedstrijdwezen waarmee zij is of wordt belast.
Artikel 1004
Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden

1.
2.

Tot het deelnemen aan officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten zijn gerechtigd personen
die als gevolg van Artikel 9001 lid 3 zijn geplaatst op de betreffende ranglijst.
Een rolstoel biljartend lid, zoals genoemd in lid 1, is gerechtigd deel te nemen aan
kampioenschappen voor rolstoelen, mits hij/zij zich als zodanig geregistreerd staat als lid van KVC.
Artikel 1005
Inschrijving; inschrijfgeld

1.

2.

Het aanmelden voor de nationale kampioenschappen rolstoelbiljart moet gedaan worden via het
bondsbureau. Alleen deze aanmeldingen zullen worden beoordeeld en eventueel gepromoveerd
naar een “geaccepteerde inschrijving”.
Bij meer dan 8 inschrijvingen zullen nationale voorronden worden gespeeld.
De hoogte van het inschrijfgeld wordt ieder seizoen vastgesteld door het bestuur van KVC en wordt
op het inschrijfformulier vermeld.
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HOOFDSTUK II
PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 2000
Omschrijving van kampioenschappen
1.
2.

De KVC organiseert kampioenschappen voor rolstoelbiljarters en stelt de voorwaarden vast
waaraan deze moeten voldoen.
Voor de in lid 1 bedoelde kampioenschappen gelden de in aanhangsel A vermelde
intervaltabellen. De keuze van de te hanteren tabel kan mede afhankelijk zijn van het aantal
geaccepteerde inschrijvingen.
Het betreft de volgende kampioenschappen:
Libre klein*
Gemiddelde van 0.000 – 10.00
Driebanden klein*
Gemiddelde van 0.000 – 2.000
*) zie aanhangsel A
Artikel 2.001
Bepalingen geldend voor alle kampioenschappen

1.

2.
3.

Een kampioenschap kan uit een voorwedstrijd en een eindstrijd bestaan.
Aan voorwedstrijden moeten ten minste drie spelers deelnemen, aan een eindstrijd ten minste
zes.
Tijdens een nationale voorwedstrijd moeten minimaal vier partijen worden gespeeld.
Het gebruik maken van hulpstukken is toegestaan. De hulpstukken worden op verzoek van de
spelers aangereikt. De speler is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze hulpstukken
van de tafel. Hij mag de arbiter verzoeken hem of haar hierbij te helpen.
Artikel 2002
Promotie / degradatie

1.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens een intervalsysteem. De speelsterkte van de
speler/speelster wordt als volgt vastgesteld.
Het aanvangsgemiddelde voor een speler is het eindgemiddelde van het voorafgaande seizoen.
Is dit niet bekend, dan volgens opgave. De wedstrijdleider van het desbetreffende district dient
zich te overtuigen dat dit gemiddelde reëel is en is gerechtigd dit bij te stellen als hij dit nodig
acht. Dit gemiddelde is dan niet-officieel (NO) en zal na een evenement opnieuw worden
vastgesteld. Het gemiddelde wordt dan officieel. Bij dit aanvangsgemiddelde horen een aantal te
maken caramboles. Gedurende het seizoen kan het algemeen gemiddelde van alle gespeelde
wedstrijden steeds wijzigen en mede hierdoor kan ook het aantal te maken caramboles voor het
volgende onderdeel van het kampioenschap.
Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde opnieuw
berekend.
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Stel: Het aanvangsgemiddelde libre is 3.00.
Het gemiddelde van de voorwedstrijd is 3.50.
Het nieuwe gemiddelde wordt nu 3.00 +3.50 :2 = 3.25.
Bij dit nieuwe gemiddelde hoort nu een nieuw aantal te maken caramboles.
Gedurende het seizoen kan men wel verhoogd worden maar niet verlaagd wat betreft het aantal
te maken caramboles.
Het eindgemiddelde van het lopende seizoen wordt het aanvangsgemiddelde voor het volgend
seizoen.
Artikel 2003
Algemeen gemiddelde
1.
2.

3.

Het algemeen gemiddelde van een speler wordt bij libre vastgesteld tot in twee decimalen
nauwkeurig en bij driebanden tot in drie decimalen.
Het algemeen gemiddelde van een speler wordt steeds opnieuw officieel vastgesteld aan de hand
van de resultaten van de laatste 2 onderdelen van een door hem gespeeld kampioenschap. In elke
ronde moeten minimaal 4 partijen zijn gespeeld.
Deze gemiddeldes worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld.
Aan de hand van het aldus verkregen nieuwe algemeen gemiddelde wordt het aantal te maken
caramboles bepaald.
Artikel 2004
Organisatie voorwedstrijd; berekening resultaten voorwedstrijd

1.
2.

De organisatie van een voorwedstrijd wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen per
spelsoort bepaald.
Na de voorwedstrijd wordt de plaatsing voor de eindstrijd bepaald door:
a) de som van de onderstaande rangschikkingen,
1) rangschikking op partij punten
12 partijpunten bij een gewonnen partij. De verliezer krijgt het aantal caramboles gedeeld door
10 aan partijpunten toebedeeld, met dien verstande dat naar beneden wordt afgerond op één
decimale. Bij een remisepartij krijgen beide spelers 11 partijpunten.
Bij een remise in één beurt krijgen beide spelers 12 punten.
De speler met het meeste aantal punten krijgt dus plaats 1 toegewezen etc.
2) rangschikking op basis van het behaalde carambolepercentage
( = totaal aantal gemaakte caramboles / totaal aantal te maken caramboles).
De speler met het hoogste carambolepercentage krijgt plaats 1 toegewezen.
b) Bij een gelijke plaatsing op basis van bovengenoemde rangschikkingen is de
rangschikking op basis van het hoogste percentage algemeen gemiddelde bepalend
( = behaald gemiddelde / ondergrens van de bovenliggende interval van het
startgemiddelde)
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Artikel 2005
Organisatie eindstrijd; Samenstelling klassement
Eindstrijden van kampioenschappen worden op twee dagen gespeeld.
Elke bij de KNBB aangesloten biljartvereniging heeft het recht om een
NK Rolstoel biljarten aan te vragen.
1.

Organisatie eindstrijd
a. Voor het deelnemen aan een eindstrijd wordt de speler, die in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 9105 lid 2, het laagste rangnummer is toegekend. Deze wordt als eerste
uitgenodigd voor het deelnemen aan de eindstrijd. De speler aan wie het op één na laagste
rangnummer is toegekend wordt als tweede voor de eindstrijd uitgenodigd, enzovoort tot het
aantal deelnemers voor de eindstrijd is bereikt.
b. Elke speler speelt in een eindstrijd ten minste één partij tegen elke speler in de eindstrijd. Indien
een eindstrijd met poules wordt gespeeld is het voorgaande van toepassing voor de spelers in
dezelfde poule.

2.

Samenstelling klassement
a. Het klassement van een eindstrijd waarbij ook de kampioen wordt aangewezen worden als
volgt samengesteld:
- aantal behaalde partijpunten;
- percentage gemaakte aantal caramboles t.o.v. te maken aantal caramboles;
b. de spelers worden gerangschikt aan de hand van de door hen behaalde partijpunten. De
speler met de meeste partijpunten als nummer 1, de speler met de op een na meeste
partijpunten als nummer 2, enzovoort;
c. de spelers met een gelijk aantal partijpunten worden gerangschikt in volgorde van het
percentage gemaakte aantal caramboles t.o.v. te maken aantal caramboles, dat zo nodig in vier
decimalen wordt berekend;
d. de spelers waarvoor ingevolge het bepaalde in a en b en c geen beslissing is bereikt, worden
gerangschikt volgens hun procentueel hoogste particulier gemiddelde;
e. de spelers voor wie ingevolge het bepaalde onder a, b, c en d geen beslissing is bereikt, worden
gerangschikt naar de procentueel hoogste serie en/of steunserie.
De winnaar van een kampioenschap voor het rolstoelbiljarten verkrijgt de titel Nederlands
Kampioen Rolstoelbiljarten, onder toevoeging van de spelsoort en het seizoen waarin de titel is
behaald.

3.
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HOOFDSTUK III
SLOTBEPALINGEN
Artikel 3000
Onvoorziene gevallen
1.
2.

In gevallen waarin het WRRB niet voorziet, beslist het bestuur van de KVC op advies van de WCB.
Indien een wedstrijdleiding door omstandigheden gedwongen wordt, zonder voorafgaande
toestemming in een niet voorzien geval zelfstandig te handelen, is zij verplicht de medewerker op
het bondsbureau voor de persoonlijke kampioenschappen zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 3001
Inwerkingtreding van dit reglement; wijzigingen

1.
2.
3.

Dit Wedstrijd Reglement Rolstoelbiljarten (WRRB) treedt op 1 augustus 2017.
Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en nadat
deze wijzigingen in de "Officiële Mededelingen" zijn gepubliceerd.
Eerder uitgegeven wedstrijdreglementen Rolstoelbiljarten, alsmede de wijzigingen daarop, zijn
door de inwerkingtreding van dit WRRB komen te vervallen.

Nieuwegein, 16 augustus 2017
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AANHANGSEL A: INTERVALLEN LIBRE EN DRIEBANDEN KLEIN
OP BASIS VAN 80% VAN DE TE MAKEN CARAMBOLES LIBRE EN DRIEBANDEN

Libre
Gemiddelde
van
tot
0.00
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.20
0.25
0.25
0.30
0.30
0.35
0.35
0.40
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.80
0.90
0.90
1.00
1.00
1.10
1.10
1.20
1.20
1.30
1.30
1.40
1.40
1.50
1.50
1.60
1.60
1.70
1.70
1.80
1.80
1.90
1.90
2.00
2.00
2.20
2.20
2.40
2.40
2.60
2.60
2.80

Libre
T.M.C.
12
13
14
15
16
16
17
19
20
21
23
25
27
28
30
32
33
35
36
38
40
41
43
44
48
52
56

Gemiddelde
van
tot
2.80
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50
4.50
5.00
5.00
5.50
5.50
6.00
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
8.00
8.00
9.00
9.00
10.00

T.M.C
60
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
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Driebanden
Gemiddelde
van
tot
0.100
0.300
0.300
0.320
0.320
0.340
0.340
0.360
0.360
0.380
0.380
0.400
0.400
0.420
0.420
0.440
0.440
0.480
0.480
0.520
0.520
0.560
0.560
0.600
0.600
0.640
0.640
0.680
0.680
0.720
0.720
0.760
0.760
0.800
0.800
0.880
0.880
0.960
0.960
1.040
1.040
1.120
1.120
1.200
1.200
1.360
1.360
1.520
1.520
1 680
1.680
1.840
1.840
2.000

T.M.C
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
22
24
25
27
28
30
32
33
36
40
43
46
50
56
63
69
75
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