Koninklijke Nederlandse Biljartbond
District Noord-Holland Midden

Districtscompetitiereglement Noord-Holland Midden
Artikel 1: Inschrijvingen
a.

b.
c.

De opgave van een team wordt gedaan op de website van het district, dan wel aan de
competitiewedstrijdleider van het district. Uiterlijk voor de datum welke op de ALV van
het district voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekend wordt gemaakt.
Uitsluitend spelers die als Carambole Avondcompetitiespeler (CCS) op de ledenlijst van
de inschrijvende vereniging staan worden geaccepteerd als teamlid.
Elk team bestaat ten hoogste uit acht spelers.

Artikel 2: Teamleider
a.
b.
c.
d.

De communicatie tussen het team en de districtswedstrijdleider voor de competitie
wordt uitsluitend gevoerd door de teamleider.
De teamleider is verantwoordelijk voor de juiste opstelling van de spelers.
De teamleider is verantwoordelijk voor de opgave van het aantal te maken caramboles
per speler.
Een teamleider is verantwoordelijk voor de juiste en volledige verwerking van de uitslag
in Biljartpoint. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.

Artikel 3: Wedstrijden
a.

b.
c.
d.

Het wijzigen van wedstrijddata wordt gedaan in overleg met beide teamleiders en kan
worden doorgegeven aan de districtswedstrijdleider voor de competitie, dan wel dat
men dit zelf wijzigt in Biljartpont indien mogelijk.
Teams van dezelfde vereniging in één poule, dienen in de eerste 6 weken van de
tweede seizoenshelft hun wedstrijd tegen elkaar te hebben gespeeld.
In de laatste vier weken van de competitie mogen per team niet meer dan vier
wedstrijden worden gepland.
Een speler is niet verplicht te spelen op:
• de werkdagen van de week: vóór 19.00 uur en na 23.00 uur
• zaterdag en zondag: vóór 10.00 uur en na 23.00 uur

Artikel 4: Team samenstelling
a.

b.

Het districtsbestuur kan besluiten één of meerdere spelers dispensatie te verlenen voor
het (eventueel beperkt) spelen in meerdere teams binnen eenzelfde competitie. Hierbij
mag een speler wel in de teamsamenstelling van beide teams voorkomen, maar op het
moment dat deze teams tegen elkaar spelen, mag de speler slechts bij één van de twee
teams in de teamopstelling voorkomen. Tevens moet deze speler bij één team als vaste
speler staan en kan deze bij het andere team reserve speler zijn voor maximaal 6
wedstrijden. Die speler mag als reservespeler bij dat team niet bij de laatste 4
wedstrijden wordt ingezet.
In elke klasse is een ondergrens en een bovengrens met de daarbij behorende
aantallen caramboles. Er mag slechts één dispensatie speler aan het team worden
toegevoegd tot een bepaald moyenne.
Tabellen te vinden in het WRLC van de sectie Carambole.
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Artikel 5: Uitslagen
a.
b.

c.

Alleen een teamleider of diens rechtmatige vervanger (tweede teamleider en back-up
teamleider) mag een uitslag invoeren op de uitslagpagina van Biljartpoint.
Uitslagen dienen binnen 3 dagen na de gespeelde wedstrijd worden ingevoerd op de
uitslagpagina van Biljartpoint. Bij het niet opvolgen van de gestelde termijn volgt een
sanctie*.
Alleen de districtswedstrijdleider voor de competitie mag wijzigingen aanbrengen in de
ingevoerde uitslag. Indien daartoe aanleiding bestaat moet men de tellijst kunnen
overleggen of een kopie.

Artikel 6: Beurtenlimiet B2
a. Alleen de klasse B2 kent een limiet van 60 beurten.
b. Als de 60e beurt is bereikt eindigt de speler die niet is begonnen met een acquitstoot.
c. Als de 60e beurt is voltooid en de spelers het benodigde aantal caramboles niet hebben
gehaald, wordt de puntenverdeling na invoering automatisch bepaald door Biljartpoint.

Artikel 7: Dubbel partij
a.

b.
c.

Een dubbelpartij is een dubbele partij van de twee spelers laagste in rang in de
opstelling van
de teams als er bij één van de teams een speler niet aanwezig is
(enkel rooster).
Alleen bij een dubbelrooster mag ook de kopman één dubbelpartij spelen.
De speler die een dubbelpartij speelt wordt verhoogd met één intervalstap in de
moyennetabel (bij het ontbreken van één speler van een team)

Artikel 8: Bepaling districtskampioenen teamcompetitie
a.
b.

c.

Het hoogst geëindigde team in iedere poule is poulewinnaar.
Indien het voorkomt, dat om welke reden dan ook een laatste wedstrijd niet gespeeld
wordt, terwijl deze bepalend zou kunnen zijn voor het kampioenschap, dan wordt voor
het benadeelde team een puntenaantal berekend op basis van het gemiddelde aantal
punten per wedstrijd en worden die toegevoegd aan het totaal.
De prijzen worden uitgereikt aan de poulewinnaars.
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Artikel 9: Afvaardiging naar het gewest
a.

b.

c.

d.

De aantallen af te vaardigen teams staan beschreven in het “Reglement voor de
gewestelijke ronde van de landscompetitie in West-Nederland” en voor het district
Noord-Holland Midden specifiek in het “Organisatie schema afdeling Noord” van dat
reglement.
Voor de afvaardiging naar het gewest komen als eerste de poule winnaars in
aanmerking. Bij verhindering wordt het volgende team in de poule ranglijst afgevaardigd
etc.
In klassen met twee poules zullen er beslissingswedstrijden tussen de nummers 1 en
evenzo tussen de nummers 2 worden gehouden.
De winnaar van de nummers 1 wordt direct geplaatst in de halve finale. De verliezer
van de nummers 1 en de winnaar van de nummers 2 gaan naar de kwalificatie ronde.
Alleen die spelers, die in een team in een poule vier wedstrijden of meer hebben
gespeeld, komen in aanmerking om in dat team te mogen deelnemen.

Artikel 10: Sancties
a.

b.

c.

*

Indien een team zonder tegenbericht op de afgesproken datum niet verschijnt, wordt
door de districtswedstrijdleider een sanctie* opgelegd van € 50,00. De wedstrijd dient
alsnog te worden gespeeld.
Bij het terugtrekken van een team tijdens de competitie wordt een sanctie* opgelegd
van € 100,00. Indien een team de laatste wedstrijd niet meer wil spelen, wordt dat
gezien als het terugtrekken van een team.
Bij het niet tijdig invullen van het wedstrijdformulier, wordt de eerste keer een
e
waarschuwing gegeven. Bij de 2 keer binnen twee jaar wordt een sanctie* opgelegd
van € 25,00
Sanctie is administratieve heffing

Artikel 11: Overige bepalingen
a.

b.

Teams die de Gewestelijke ronde spelen dragen zelf zorg voor de arbitrage en een
schrijver. Dit kan niet worden gedaan door een speler, die in die ronde is ingedeeld.
Een team dient met minimaal 4 mensen te verschijnen, tenzij anders wordt bepaald
door Carambole sectie Landscompetitie.
Indien dit reglement in een bepaalde situatie niet voorziet, dan is het reglement van de
Landscompetitie (WRLC) bepalend.

Aldus opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 15 juli 2022 te Wormerveer ter
vervanging van het op 1 juni 2018 vastgestelde districtscompetitiereglement.
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