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REGELS M.B.T. DE RANKING ARBITER‐3
1. Regels m.b.t. de Ranking‐Arbiter‐3 (RA‐3).
a. Een Arbiter‐3 kan op verzoek geplaatst worden op de RA‐3;
b. De RA‐3 is bedoeld als instrument bij de selectie voor de aanwijzing tot het theoretisch
toelatingsexamen voor de cursus Arbiter‐4.
2. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de RA‐3, dient de arbiter opgenomen te zijn in de
lijst van actieve Arbiters‐3 van een district. Kandidaten dienen zich aan te melden bij de
arbitercoördinator van hun district, deze draagt zorg voor aanmelding bij de secretaris van de
Commissie Arbiters Carambole.
3. Inzet kandidaten bij Nationale Kampioenschappen en overige wedstrijden.
a. Alle kandidaten worden minimaal twee keer per seizoen ingezet;
b. Zij dienen op deze wedstrijden alle speeldagen als arbiter op te treden;
c. Tijdens deze wedstrijden worden ze door een door de CAC aangewezen mentor begeleid;
d. Tijdens deze wedstrijden worden de arbiters beoordeeld door een door de CAC aangewezen
beoordelaar.
4. Indeling arbiters bij kampioenschappen.
Aan het einde van elk seizoen ontvangen de kandidaten een beschikbaarheidsformulier waarop zij
dienen aan te geven wanneer zij in het daaropvolgende seizoen niet beschikbaar zijn om te arbitreren.
Dit formulier geldt tevens als een gezondheidsverklaring. Aan de hand van de ingeleverde formulieren
wordt door de Coördinator van de Werkgroep Indelingen een voorlopig schema gemaakt.
Het niet inleveren van het beschikbaarheidsformulier betekent dat de arbiter het daaropvolgende
seizoen door de CAC niet wordt ingedeeld.
Afmelden voor kampioenschappen dient tot een absoluut minimum te worden beperkt. Indien voor
een kampioenschap wordt afgemeld is het niet toegestaan om elders als arbiter op te treden. Bij niet
naleving van deze regel wordt de betreffende arbiter met onmiddellijke ingang van de ranking
verwijderd.
Een arbiter die in een cyclus van twee jaar twee maal voor een finale heeft afgezegd, wordt
automatisch van de ranking afgevoerd.
5. Opmaken rankinglijst.
Tijdens de wedstrijden wordt door de beoordelaar een beoordelingsformulier opgemaakt, de hierbij
behaalde score wordt in een rankinglijst verwerkt.
De rankinglijst wordt opgesteld op basis van het gemiddelde van de scores over de laatste twee
wedstrijdseizoenen waarin de arbiter minimaal 3 keer beoordeeld is.
De arbiter met de hoogste score krijgt rankingnummer 1 enzovoort. Bij gelijke score krijgt men
hetzelfde rankingnummer.
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6. Toelatingsexamen theorie.
De ranking dient als plaatsingscijfer van de deelnemers aan dit examen.
7. Resultaten theorie examen.
Het Examenreglement (ER) KNBB Vereniging Carambole is van toepassing.
Arbiters die geslaagd zijn voor het theorie‐examen worden gerangschikt op volgorde van het aantal
goed beantwoorde vragen. De arbiter met de hoogste score krijgt plaatsingscijfer 1 enzovoort.
Arbiters met hetzelfde aantal goed beantwoorde vragen krijgen hetzelfde plaatsingscijfer.
8. Toelating cursus Arbiter‐4.
De ranking van de behaalde beoordelingsscore en het plaatsingscijfer van het behaalde theoretisch
toelatingsexamen worden bij elkaar opgeteld.
In volgorde van de hierdoor ontstane plaatsingslijst krijgt een door de CAC vastgesteld aantal
kandidaten een uitnodiging voor deelname aan de cursus Arbiter‐4.
Bij gelijke plaatsing prevaleert het hoogst behaalde rankingnummer van de beoordelingsscore.
Indien arbiters eindigen met hetzelfde plaatsingscijfer en is het behaalde rankingnummer van de
beoordelingsscore niet doorslaggevend, worden beiden uitgenodigd voor de cursus Arbiter‐4.
9. Afvoeren van de ranking.
Eens in de twee seizoenen, voor het eerst aan het eind van seizoen 2016‐2017, worden de onderste
twee van de rankinglijst afgevoerd om plaats te maken voor twee nieuwe leden. Dit om doorstroming
in de ranking te waarborgen.
10. Afwijken van de regels.
Alléén de CAC kan, indien zij dat noodzakelijk acht, afwijken van de regels m.b.t. de Ranking Arbiter‐
3.
11. Tussentijds verwijderen van de ranking.
De CAC kan te allen tijde besluiten een arbiter van de ranking te verwijderen. De reden hiertoe dient
nauwkeurig omschreven te worden en schriftelijk aan de kandidaat te worden meegedeeld. Bezwaar
tegen dit besluit dient te worden gericht aan het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole.
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