
 

 

 

 

      pagina 1 van 1       REGELEMENTSWIJZIGINGEN OVERZICHT  01-augustus 2016 

 
Reglementswijzigingen per 01 augustus 2016 (overzicht)  
 
Wij verzoeken alle wedstrijdleiders PK en teamcompetitie vriendelijk doch dringend de onderstaande 
reglementsartikelen, die in het betreffende reglement geel zijn gearceerd, te lezen, te bestuderen en uit te 
printen.  
 
Wedstrijdreglement (WR) 
Artikel WR 6033  lid 4 a1 en b; lid 5 c2  
Artikel WR 6056; Aanwijzing deelnemers officiële internationale wedstrijden 
WR Bijlage 2 AVE systeem, het is geen verplichting meer dat verenigingsgenoten in de eerste ronde tegen 
elkaar moeten 
 
Instructie PK Intervalsysteem 
De laatste versie van de bijbehorende excel berekening is op de website van KVC toegevoegd.  
De instructie PK interval systeem voor de PK kampioenschappen met intervallen, zoals bij het PK libre klein 
dames 2e klasse en libre klein 5e klasse is leidend ten opzichte van het WR.  
 
Competitiereglement (CR) 
Artikel CR 7102 lid 8 
Artikel CR 7207 lid 2 
Artikel CR 7208 lid 1f 
Artikel CR 7306 lid 1 voorbeeld (ad) 
CR Aanhangsel  A  Keuzevervolg verduidelijkt 
CR Aanhangsel  B  Deze is niet meer van toepassing op seizoen 2016-2017 echter de begingemiddeldes van dit 
seizoen zijn volgends dit systeem bepaalt daarom is dit aanhangsel nog wel gepubliceert. 
 
De gemiddelde berekening van het officieel moyenne aangepast, dit ook conform de nieuwsbrief. 
 
Wedstrijdreglement Dagbiljarten (WRD) 
Benaming Dagcompetitie vervangen door Dagbiljarten 
Artikel WRD 9106  lid 2 en lid 2c 
Artikel WRD 9701 lid 1 
WRD Aanhangsel  B en C 
 
Betreft in het algemeen de toepassing van 20%/10% regeling op de hoogste intervallen 
 
Spel- & Arbitrage reglement (SAR) 
Artikel SAR 5105  lid 4    Ledpanelen zijn nu ook reglementair toegestaan 
 
Als achtergrond informatie kunt ook de nieuwsbrieven die hierover zijn verspreid. 
Wij vertrouwen erop u hierbij volledig te hebben geïnformeerd.  
Sinds kort is de CRW uitgebreid. De regelementen zullen het komend seizoen geheel vernieuwd worden. Dus 
met ingang van seizoen 2017-2018 verwachten we de reglementen op een overzichtelijkere en beter leesbare 
vorm te kunnen presenteren. 
 
Commissie Reglementen Wedstrijdwezen (CRW) 


