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ALGEMENE BEPALINGEN
ART. 1
1.1
a.
b.
c.
1.2
1.3

Toepassing reglementen.

De bepalingen opgenomen in dit wedstrijdreglement zijn van toepassing op alle
wedstrijden en toernooien georganiseerd door de E.B.B. waaronder:
Libre, bandstoot en driebanden teamcompetitie en finale.
Bekertoernooi voor libre teams en finale.
Persoonlijke kampioenschappen en finale.
Alle, bij de E.B.B. aangesloten leden, dienen kennis te hebben genomen van het S.A.R.
en W.R.
Op dit wedstrijdreglement (W.R.) zijn tevens van toepassing: De statuten, het
huishoudelijk reglement (H.H.) en het spel- en arbitragereglement (S.A.R.) van de
E.B.B.

ART. 2

Aanvullende bepalingen.

Het bondsbestuur behoudt het recht om af te wijken van de bepalingen in dit
wedstrijdreglement zolang dit niet in strijd is met de statuten en het huishoudelijk
reglement.

ART. 3

Seizoen.

Een seizoen start bij aanvang van de eerste speel week en eindigt nadat de laatste
finalewedstrijd is gespeeld. (Ongeveer de 2e helft van het lopende kalenderjaar t/m de 1e
helft van het eerstvolgende kalenderjaar).

ART. 4

Zomerstop.

Tussen twee seizoenen in is er een zomerstop. Tijdens deze periode: vindt de algemene herziening
plaats, worden wedstrijdprogramma’s opgesteld, de bewaarbiljarter uitgebracht en de site wordt up-todate gebracht.

ART. 5
5.1

5.2

Begrip wedstrijdleider binnen de E.B.B.

Wedstrijdleider: Hij die namens een vereniging of door het bondsbestuur is
aangewezen en wiens taken en verantwoordelijkheden staan omschreven in dit
wedstrijdreglement.
Wedstrijdleider-E.B.B.: Lid van het bondsbestuur wiens taken en
verantwoordelijkheden staan omschreven in het H.H. en, als dit nadrukkelijk staat
vermeldt, in dit wedstrijdreglement.

ART. 6

Taken wedstrijdleiders verenigingen.

De wedstrijdleiders van de aangesloten verenigingen dienen ervoor te zorgen dat:
a.
In overleg en samenwerking met de eigenaar van het clublokaal het spel
spelmateriaal voldoet aan de eisen gesteld in het S.A.R.
b.
Het biljart schoon en voorzien is van de ‘verboden zones’ (libre).
c.
Er tenminste één biljartkrijt en voldoende schrijfmateriaal aanwezig is.
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ART. 7
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

Een lid is automatisch ingeschreven, als speler, voor de libre teamcompetitie zodra de
vereniging, waarvan hij lid is, hem heeft opgegeven bij de E.B.B. en de contributie
voor hem is afgedragen.
Een speler mag in de libre, bandstoot en driebanden teamcompetitie alleen uitkomen
voor de vereniging waarvan hij lid is.
Uitzondering op bovengenoemde bepaling is: doet de vereniging waarvan hij lid is
niet mee aan de bandstoot of driebanden teamcompetitie dan mag hij uitkomen voor
een andere dan zijn eigen vereniging in deze spelsoorten. Toelichting: op deze manier
kan hij zijn spelvaardigheid op peil houden en een vereniging aan voldoende spelers
helpen om in deze spelsoorten te kunnen uitkomen.
Vindt in het lopende seizoen overschrijving plaats dan gelden bovengenoemde
bepalingen ten aanzien van zijn nieuwe vereniging.
Is voor zijn vereniging dispensatie verleend voor de libre competitie dan geldt de
uitzondering genoemd onder sub 7.3 ook voor de libre teamcompetitie.
Het spelen onder een andere naam in officiële wedstrijden is ten alle tijde verboden.
Diskwalificatie van een vereniging door de algemene wedstrijdleider kan hiervan het
gevolg zijn.

ART. 8
8.1
8.2
8.3

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

Arbiter; Arbitrage; Schrijver.

Een speler is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de wedstrijdleiding om,
tijdens een wedstrijd, op te treden als arbiter of schrijver.
De arbiter dient zich te houden aan de regels voor de arbitrage genoemd in het S.A.R.
De schrijver houdt de door de arbiter aangekondigde caramboles en beurten bij op de
verstrekte tellijsten. Tevens is hij de arbiter behulpzaam bij het uitvoeren van diens
taak zonder verdere bemoeienis met de actieve arbitrage.

ART. 9
9.1

Speler.

Gedragsregels.

Eenieder, aanwezig tijdens officiële wedstrijden, dient zich respectvol te gedragen
t.a.v. mede- en tegenstanders, de arbitrage, de wedstrijdleiding, toeschouwers,
eigenaren en personeel van een club lokaal.
Toeschouwers bemoeien zich niet met de arbitrage en spelers.
Een speler dient met zorg om te gaan met de aanwezige spel materialen en
eigendommen van anderen.
Een speler is verplicht elke opzettelijke benadeling van zijn fysieke of psychische
gesteldheid (w.o. dronkenschap in welke mate dan ook) gedurende de wedstrijden na
te laten, zich onberispelijk en sportief te gedragen en zich nauwgezet aan de
aanwijzingen van de wedstrijdleiding te houden.
Een speler, die opgesteld is voor een officiële wedstrijd, dient minimaal 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn zodat de
wedstrijdleiders rekening kunnen houden met de indeling en de wedstrijd op de
aangegeven tijd kan beginnen.
Een speler dient zich tijdens een finale correct te kleden: Overhemd of T-shirt, lange
broek, dichte schoenen.
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COMPETITIE EN TOERNOOIEN
ART. 10

Algemeen.

Het bestuur van de E.B.B. organiseert voor de aangesloten verenigingen:
a.
Een libre, bandstoot en driebanden teamcompetitie en finale.
b.
Een Bekertoernooi voor libre teams en finale.
c.
Persoonlijke kampioenschappen en finale (bij voldoende belangstelling).

ART. 11

Inschrijven competities en toernooien.

Inschrijven van teams, en opgave van spelers, voor deelname aan competities en toernooien
dient te geschieden via de ledenlijst die uiterlijk 1 Mei ingeleverd dient te zijn (Zie ook het
H.H.).
11.1 Deelname aan de libre teamcompetitie en het bekertoernooi voor libre teams is
verplicht tenzij dispensatie is verleend.
11.2 Verenigingen mogen meerdere teams, per spelsoort, inschrijven.

ART. 12

Dispensatie.

Het bestuur kan een vereniging dispensatie verlenen voor de verplichte deelname aan de
libre teamcompetitie en het libre bekertoernooi voor teams.
12.1 Dispensatie dient schriftelijk te worden aangevraagd met een duidelijke opgaaf van
reden.
12.2 Dispensatie kan voor maximaal één (1) seizoen worden aangevraagd.
12.3 Verenigingen waarvoor dispensatie is verleend mogen zich in schrijven voor de
bandstoot en/of driebanden teamcompetitie.

ART. 13
13.1
13.2
a.
b.
c.

Verantwoordelijkheden verenigingen.

Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige
informatie via de ledenlijsten.
Omwille van de continuïteit, van de competitie, dienen verenigingen bij opgave van
meerdere teams:
Te beschikken over voldoende spelers per team om tegelijkertijd meerdere
wedstrijden te kunnen spelen.
Te beschikken over voldoende spel materiaal of speelavonden om meerdere
thuiswedstrijden per speelronde te kunnen huisvesten.
Zie ook ART. 15 verplaatsen en omzetten wedstrijden.
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ART. 14
14.1
14.2
a.
b.
c.
14.3
14.4

Verenigingen conformeren zich aan de door het bestuur van de E.B.B. opgestelde
wedstrijdprogramma’s (zie ook H.H.).
Bij het opstellen van de wedstrijdprogramma’s voor teams kan, in verband met de
continuïteit, geen rekening worden gehouden met:
Individuele wensen van verenigingen en/of hun leden.
Sluiting van locaties. Indien dit op de ledenlijsten wordt aangegeven zal getracht
worden hier rekening mee te houden. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.
Zie ook ART. 15.
Bij het opstellen van de wedstrijdprogramma’s zal rekening worden gehouden met de
kerstvakantie (competitiestop).
De speelschema’s liggen na uitkomst en verspreiding van de bewaarbiljarter vast en
worden niet meer gewijzigd.

ART. 15
15.1

15.2
15.3

Wedstrijdprogramma’s.

Verplaatsen en omzetten wedstrijden.

Wanneer een wedstrijd niet volgens het wedstrijdprogramma kan worden gespeeld,
dient de wedstrijdleider van het betreffende team zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
twee (2) uur voor aanvang van de wedstrijd contact op te nemen met de
wedstrijdleider van de tegenstander zodat die zijn spelers tijdig kan informeren.
Wedstrijdleiders bepalen onderling, binnen redelijke termijn, een nieuwe speel
datum en stellen de wedstrijdleider-E.B.B. hiervan op de hoogte.
Wedstrijden die zijn uitgesteld en niet gemeld bij de wedstrijdleider-E.B.B. zullen
worden beboet met een geldbedrag van € 12,50.

ART. 16

Persoonlijke uitslagen.

De persoonlijke uitslagen van partijen gespeeld in wedstrijdverband worden uitgedrukt
volgens het zogenaamde ‘schoolsysteem’. Deze uitslagen worden als volgt verkregen:
a.
Het aantal gemaakte caramboles wordt vermenigvuldigen met 10 en daarna gedeeld
door het aantal te maken caramboles.
b.
De uitkomst hiervan wordt vervolgens op twee (2) cijfers achter de komma naar
beneden afgerond.
c.
Rekenvoorbeeld: ‘gemaakt’ x 10: ‘te maken’= 43*10/41= 10,4878…. Wordt 10,48.
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ART. 17
17.1

17.2

17.3

17.4
a.
b.
17.5

17.6

Wedstrijdformulier; Uitslagen wedstrijden.

De resultaten van de onderlinge partijen alsmede de totaal uitslag van de wedstrijd
dient volledig op het wedstrijdformulier, in drievoud, door de wedstrijdleider van de
thuisspelende vereniging te worden ingevuld.
Heeft een van de wedstrijdleiders opmerkingen ten aanzien van het reglementaire
verloop van een wedstrijd of klachten van andere aard dan dient hij dit aan te geven
in de daarvoor bestemde ruimte.
Indien hiervoor onvoldoende ruimte is dient de betrokken wedstrijdleider dit binnen
twee werkdagen schriftelijk bekend te maken aan de algemeen wedstrijdleider-E.B.B.
onder vermelding van: “Brief volgt” en met vermelding van naam en team. Van
genoemde brief dient hij de tegen partij een afschrift te zenden.
Na akkoord te zijn met de uitslagen en eventuele opmerkingen dient het formulier
door beide wedstrijdleiders ondertekend te worden.
Het origineel dient door de thuisspelende vereniging te worden opgestuurd naar de
betreffende wedstrijdleider-E.B.B.
Eén kopie (gele) behoudt de thuisspelende en één kopie (blauwe) wordt ter hand
gesteld aan de bezoekende vereniging.
Het wedstrijdformulier dient binnen 5 werkdagen door de wedstrijdleider-E.B.B.
ontvangen te zijn. Overschrijding hiervan wordt beboet met EUR 12,50 ten laste van
de thuisspelende vereniging.
Klachten betreffende de officiële wedstrijden, welke op de in dit artikel omschreven
wijze zijn geuit, zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen door de
algemeen wedstrijdleider.

ART. 18

Speelsterkte; Persoonlijk gemiddelde.

De speelsterkte van een speler kan op twee manieren worden uitgedrukt:
18.1 Het persoonlijke moyenne: dit wordt verkregen door het aantal gemaakte caramboles
te delen door het aantal gespeelde beurten.
18.2 Binnen de E.B.B. is het gebruikelijk om de speelsterkte van een speler aan te geven als
het aantal te maken caramboles die hij in een onderlinge partij moet maken. Afgekort
tot T.M.
18.3 De speelsterkte van een speler, ook wel bekend als het persoonlijke gemiddelde,
wordt verkregen door: het persoonlijk moyenne te vermenigvuldigen met het, voor
een spelsoort, maximale aantal beurten.
18.4 In dit reglement worden de begrippen, speelsterkte, persoonlijk gemiddelde (kortweg
gemiddelde) of het aantal te maken caramboles door elkaar heen gebruikt worden.
18.5 De speelsterkte van een speler verschilt per spelsoort.
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ART. 19
19.1

19.2
a.

b.
c.
19.3
19.4

a.

b.
19.5

19.6

Onder het herzien van een speler, binnen de E.B.B., wordt verstaan: het opnieuw
berekenen van de speelsterkte van een speler aan de hand van zijn persoonlijke
resultaten, in een nader te bepalen periode of aantal gespeelde partijen, en het
vervolgens opnieuw vaststellen van zijn nieuwe persoonlijke gemiddelde, uitgedrukt
in het aantal te maken caramboles, voor een spelsoort.
Binnen de E.B.B. zijn er de volgende vormen van herziening van speelsterkte mogelijk:
Een algemene herziening: vindt plaats in de zomerstop, de periode tussen het oude
en nieuwe seizoen in. Alle behaald persoonlijke resultaten, per spelsoort, in het
afgelopen seizoen, bij libre inclusief bekerwedstrijden, worden hiervoor gebruikt.
Een tussentijdse herziening gedurende het seizoen: zie voor uitleg elders in dit
artikel.
De 1e-herziening voor nieuwe spelers: zie ART. 21 betreffende nieuwe speler voor
uitleg.
Een speler dient in een seizoen minimaal drie (3) partijen te spelen, om in aanmerking
te komen voor een algemene herziening in de zomerstop.
Een speler die, in het afgelopen seizoen, minder dan 3 partijen heeft gespeeld komt
niet voor een algemene herziening in aanmerking. Hij kan dan niet worden herzien.
Dit wordt aangeduid met “niet herzien”. Zijn gemiddelde blijft dan ongewijzigd.
Voor een speler die niet in aanmerking komt voor een algemene herziening, vindt
alsnog een tussentijdse herziening plaats tijdens het eerstvolgende (nieuwe) seizoen,
zodra hij zijn derde partij heeft gespeeld.
Zijn partijen en resultaten van het voorgaande seizoen worden daarvoor mee geteld .
Een speler die, tijdens of aan het eind van een seizoen, zijn deelname beëindigd
wordt eveneens tijdens de zomerstop herzien. Zie verder ART. 23 geldigheid
spelsterkte.
Het minimumaantal te maken caramboles, na herziening is: libre 25, bandstoten 25,
driebanden 10.

ART. 20
20.1
a.
b.
20.2
a.
b.
20.3

20.4
20.5
20.6

Herziening van speelsterkte; Herziening gemiddelde.

Vaststelling nieuwe speelsterkte; Nieuwe gemiddelde.

Alvorens de nieuwe speelsterkte, van een speler, na herziening van definitief van
kracht wordt, wordt tijdens de berekening rekening gehouden met het volgende:
Verhoging is maximaal 20%. (120% grens t.o.v. oud).
Verlaging is maximaal 10%. (90% grens t.o.v. oud).
Het nieuwe aantal te maken caramboles wat, na berekening, wordt vervolgens
afgerond op een geheel getal en wel:
90% en hoger naar beneden.
Onder de 90% naar boven.
Het nieuwe gemiddelde (nieuwe speelsterkte) uitgedrukt in het nieuwe aantal te
maken caramboles voor die speler, ook als dit niet is gewijzigd, is dan definitief
vastgesteld en is van kracht tot aan een eerstvolgende herziening.
Het oude en nieuwe aantal te maken caramboles wordt in de BEWAARBILJRTER
gepubliceerd. (Oud/nieuw).
Het minimumaantal te maken caramboles is ongeacht de 90% grens: libre 25,
bandstoten 25, driebanden 10.
Zie ook ART. 23 geldigheid persoonlijk gemiddelde.
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ART. 21
21.1
a.
b.
21.2
21.3
a.
b.
21.4
21.5

Nieuwe spelers; Speelgerechtigdheid.

Onder een nieuwe speler wordt verstaan:
Nieuwe leden die voor de eerste maal gaat deelnemen aan wedstrijden en
toernooien binnen de E.B.B.
Bestaande leden die, naast libre, voor de eerste maal gaan deelnemen aan
wedstrijden en toernooien in de spelsoorten bandstoten en driebanden.
Een nieuwe speler is pas speelgerechtigd nadat er voor hem een voorlopige
speelsterkte is vastgesteld, voor de spelsoort waaraan hij gaat deelnemen.
Voor nieuwe E.B.B. leden geldt bovendien dat:
Hun bondscontributie ontvangen dient te zijn.
Zij bij aangaan van het lidmaatschap automatisch zijn ingeschreven voor de libre
teams wedstrijden. M.a.w. van ieder lid is een libre gemiddelde bekend.
Per spelsoort kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
Zie ook ART. 23 geldigheidsduur speelsterkte/gemiddelde of de definitie van een
nieuwe speler, voor huidige en oud leden, geldt.

ART. 22

Nieuwe spelers; Voorlopige speelsterkte.

Voor het bepalen van een voorlopige speelsterkte, van een nieuw speler, dient er
tegelijkertijd met zijn opgave vier (4) tellijsten van testpartijen te worden ingeleverd voor de
spelsoort waarvoor hij wordt ingeschreven.
22.1 Een voorlopige speelsterkte wordt berekend aan de hand van de ontvangen
testpartijen conform ART. 18. Waarbij het volgende van toepassing is:
a.
Het aantal te maken caramboles wordt, naar beneden, afgerond op een geheel getal.
b.
Het minimumaantal te maken caramboles voor Libre en bandstoten is 25 voor
driebanden 10.
22.2 Een nieuwe speler wordt na zijn 1e drie (3) partijen voor de 1e maal herzien, zijn
speelsterkte wordt aan de hand van deze 3 partijen opnieuw berekend en
vastgesteld.
22.3 Bij deze 1e-herziening, zijn de 90% en 120% grenzen niet van kracht.
22.4 Zijn gemiddelde, speelsterkte, is dan tot aan de eerstvolgende herziening definitief
vastgesteld.
22.5 Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat nieuwe spelers de gelegenheid krijgen om
zo spoedig mogelijk de genoemde 3 partijen te kunnen spelen.
22.6 Het voor de 1e maal herzien van een nieuwe speler wordt: 1e-herziening genoemd.
22.7 De resultaten behaald vóór deze 1e-herziening tellen mee bij de algemene herziening.
Zie ook ART. 19.
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ART. 23
23.1

23.2
a.
b.
c.
d.

e.
23.3
23.4
a.
b.
c.
d.

Geldigheidsduur speelsterkte; Gemiddelde.

Het gemiddelde van een speler vastgesteld, na zijn algemene herziening in een
zomerstop, blijft voor een periode van twee hele aaneengesloten seizoenen geldig,
gerekend vanaf de zomerstop waarin deze laatste algemene herziening heeft plaats
gevonden.
Middels een voorbeeld wordt voorgaande uitgelegd. Voorbeeld 1:
Een speler stopt tijdens of aan het eind van seizoen 2020-2021.
Tijdens de zomerstop van 2021 is zijn gemiddelde dan voor het laatst herzien.
Dit gemiddelde blijft vervolgens geldig tot aan de zomerstop van 2023 (gehele
seizoen 2021-2022 en 2022-2023).
Gaat deze speler na de zomerstop van 2023 (seizoen 2023-204) weer meedoen dan
valt dit buiten de periode van 2 seizoenen. Zijn aantal te maken caramboles is dan
niet meer geldig. Hij wordt dan beschouw als een nieuwe speler voor het seizoen
2023-2024. Toelichting: Het is hierdoor mogelijk bijvoorbeeld te wisselen tussen
bandstoten en driebanden.
Gaat deze speler eerder dan de zomerstop 2023 weer meedoen dan geldt zijn laatst
gemiddelde vastgesteld tijdens de zomerstop van 2021 als start gemiddelde.
Voor een speler die, na onderbreking, weer gaat deelnemen wordt bekeken of er nog
een gemiddelde bekend is uit eerdere deelname.
Ook hier geldt een periode van 2 gehele seizoenen waarover wordt teruggekeken. Zie
voorbeeld 2:
Een speler gaat na de zomerstop 2020, in seizoen 2020-2021, weer meedoen.
Als zijn laatste bekende herziening heeft plaatsgevonden voor of tijdens de
zomerstop 2018 dan valt dit buiten de periode van 2 gehele seizoenen.
Hij wordt dan beschouw als een nieuwe speler voor het seizoen 2020-2021.
Als zijn laatste bekende herziening heeft plaatsgevonden tijdens de zomerstop 2019,
of later, dan is dat zijn startgemiddelde.

ART. 24

Klachten betreffende officiële wedstrijden.

Klachten betreffende de officiële wedstrijden dienen schriftelijk te worden ingediend en
zullen in behandeling worden genomen door de algemeen wedstrijdleider of tijdens een
bestuursvergadering besproken.
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LIBRE TEAMCOMPETITIE
ART. 25

Libre teamcompetitie; Algemeen.

De E.B.B. organiseert jaarlijks een libre teamcompetitie.
25.1 De dagelijkse leiding berust bij de algemeen wedstrijdleider-E.B.B., die
verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
25.2 Alle libre teams van de aangesloten verenigingen zijn verplicht deel te nemen aan de
libre teamcompetitie. Tenzij dispensatie is verleend.
25.3 Inschrijven van teams en spelers geschiedt via de ledenlijsten. Verenigingen kunnen
meerdere teams inschrijven.
25.4 Bij opgave van meerdere teams dienen verenigingen te beschikken over voldoende
spel materiaal of speelavonden.
25.5 De teams worden ingedeeld in één of meerdere afdelingen.
25.6 De wedstrijdleider-E.B.B. bepaald afhankelijk van de opgave van het aantal teams het
aantal afdelingen, het aantal teams per afdeling en de indeling.
25.7 Per afdeling wordt tenminste één (1) hele competitie afgewerkt.
25.8 De teams welke als nummer 1 eindigen in hun afdeling mogen onderling, aan het eind
van het seizoen, in een finale om het algemeen kampioenschap libre strijden.

ART. 26

Libre team; Samenstelling.

Voor de samenstelling van libre teams gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
26.1 Wijziging van de team samenstelling, binnen een en dezelfde vereniging, is
gedurende het seizoen niet toegestaan.
26.2 Gedurende het seizoen kunnen nieuwe spelers worden opgegeven.
26.3 Spelers mogen slechts voor één (1) libre team uitkomen.
26.4 Het is toegestaan om spelers van een vereniging waarvoor dispensatie is verleend via
de ledenlijst op te geven.

ART. 27

Libre competitie; Opgave nieuwe spelers.

Voor opgave van nieuwe spelers voor de libre teamcompetitie gelden de voorwaarden
genoemd in ART. 21 en ART. 22.

ART. 28
28.1
28.2
28.3

Libre competitiewedstrijden.

De aanvangstijd van wedstrijden is 19:30. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn.
Een wedstrijd in de libre competitie, tussen een “ontvangende” en “bezoekende”
vereniging, bestaat uit 5 partijen.
De lengte van een partij is 25 beurten.
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ART. 29
29.1
a.
b.

29.2

a.
b.
29.3

Een Libre team, tijdens een wedstrijd, bestaat uit vijf spelers.
Indien een team opkomt met slechts 4 spelers is het toegestaan om één (1) speler
één (1) dubbele partij te laten spelen.
Indien er sprake is van een dubbele partij dan dient het aantal te maken caramboles
voor de speler van die dubbele partij met 20% te worden verhoogd (afronden naar
beneden).
De wedstrijd mag geen doorgang vinden als een team met minder dan 4 spelers
opkomt. Er mogen dan ook geen dubbele partijen gespeeld worden. De volgende
maatregelen zijn dan van toepassing:
Het betreffende team krijgt 20 wedstrijdpunten in mindering.
De wedstrijd moet alsnog gespeeld worden.
Indien een speler verstek laat gaan, na aanvang van een wedstrijd en het ondanks een
dubbele partij niet mogelijk is om een vijfde partij te spelen, dus slechts 4 partijen,
krijgt de tegenspeler een 10 en de speler die verstek laat gaan een 0.

ART. 30
30.1
30.2

31.2

31.3
31.4
31.5

32.2
a.
b.
c.

Libre competitie; Wedstrijdverloop.

Er vindt voorafgaand aan een competitiewedstrijd geen keuzetrekstoot plaats: het
bezoekende team stoot elke partij als eerste af met de ongemerkte bal.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept om in te spelen: spelers
krijgen, voorafgaand aan hun partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als
eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.

ART. 32
32.1

Libre wedstrijd opstelling; Volgorde partijen.

Voorafgaand aan een wedstrijd dienen de wedstrijdleiders de opstelling aan elkaar
bekend te maken (zie hiervoor formulier in bijlage).
De wedstrijdleider van de ontvangende vereniging, dient zoveel als mogelijk rekening
te houden met de speelsterkte van de spelers en bepaald aan de hand hiervan de
indeling en volgorde van de partijen.

ART. 31
31.1

Libre wedstrijd; Aantal spelers.

Libre wedstrijd; Arbitreren; Schrijven.

Het thuisspelende en bezoekende team zullen bij toerbeurt een partij arbitreren. Het
thuisspelende team als eerste.
De door de wedstrijdleider aangestelde schrijver:
Houdt op de aan hem verstrekte tellijst het door de arbiter aangekondigde
caramboles en het aantal beurten bij.
Draagt er zorg voor actuele standen op het scorebord.
Is de arbiter behulpzaam bij diens taak zonder bemoeienis met de actieve arbitrage.
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ART. 33
33.1
a.
b.
c.
33.2

Libre vastliggende of uitgesprongen ballen.

Ligt de speelbal vast tegen een of beiden andere ballen, dan mag de speler kiezen uit:
Het plaatsen van alle ballen op de beginpositie.
Het spelen van een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de
speelbal niet vastligt.
Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (masse of piqué).
Zijn een of meerdere ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie
te worden geplaatst.
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LIBRE TEAMCOMPETITIE AFSLUITENDE FINALE
Voor de afsluitende finales aan het eind van de teamcompetitie tussen de
afdelingskampioenen voor het algemeen E.B.B.-kampioenschap gelden de volgende
aanvullingen.

ART. 34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8

De wedstrijdleider E.B.B. stelt voor de te spelen partijen een schema op en is tijdens
de finale wedstrijdleider.
Speeldata en aanvangstijd worden in de bewaarbiljarter gepubliceerd.
Teams spelen een halve competitie. Het team met het hoogste totaalaantal punten is
winnaar en mag zich algemeen E.B.B.-kampioen noemen.
Verenigingen dienen 14 dagen voor aanvang opgave te doen van de spelers.
Nieuwe spelers die nog niet herzien zijn, zijn uitgesloten van deelname.
De wedstrijden worden geleid door bondsarbiters.
Wedstrijden kunnen niet uitgesteld worden.
Tevens gelden de bepalingen zoals omschreven voor de teamcompetitie.

ART. 35
35.1
35.2

35.3
35.4

35.5

Libre finale wedstrijdschema.

Libre finale wedstrijdverloop.

Voorafgaande aan elke partij wordt middels de keuze trekstoot bepaald welk team als
eerste met de ongemerkte bal afstoot.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept voor de keuze trekstoot om
te bepalen welke speler als eerste afstoot: spelers krijgen, voorafgaand aan hun
partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, geldende begin
positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.
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BANDSTOOT TEAMCOMPETITIE
ART. 36

Bandstoot teamcompetitie; Algemeen.

De E.B.B. organiseert jaarlijks een bandstoot teamcompetitie.
36.1 De dagelijkse leiding berust bij de wedstrijdleider-E.B.B. bandstoten die
verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
36.2 Inschrijven van teams en spelers geschiedt via de ledenlijsten. Verenigingen kunnen
meerdere teams inschrijven.
36.3 Bij opgave van meerdere teams dienen verenigingen te beschikken over voldoende
spel materiaal of speelavonden.
36.4 De teams worden ingedeeld in één of meerdere afdelingen.
36.5 De wedstrijdleider-E.B.B. bepaald afhankelijk van de opgave van het aantal teams het
aantal afdelingen, het aantal teams per afdeling en de indeling.
36.6 Per afdeling wordt tenminste één (1) hele competitie afgewerkt.
36.7 De teams welke als nummer 1 eindigen in hun afdeling mogen onderling, aan het eind
van het seizoen, in een finale om het algemeen kampioenschap driebanden spelen.

ART. 37

Bandstoot team; Samenstelling.

Voor de opgave van spelers voor bandstoot teams gelden de volgende aanvullende
voorwaarden:
37.1 Het maximale aantal spelers per team wat mag worden opgegeven is negen (9)
inclusief een reserve. (Bij inschrijving van meerdere teams).
37.2 Wijzigingen van de team samenstelling, binnen een en dezelfde vereniging, is
gedurende het seizoen niet toegestaan.
37.3 Gedurende het seizoen kunnen nieuwe spelers worden opgegeven tot het maximum
van negen (9).
37.4 Het is toegestaan om spelers van een vereniging, welke niet deelneemt aan de
bandstoot teamcompetitie via de ledenlijst op te geven.

ART. 38

Bandstoot competitie; Opgave nieuwe spelers.

Voor opgave en van nieuwe spelers voor de bandstoot teamcompetitie gelden naast de
voorwaarden genoemd in ART. 21 en ART. 22 de volgende aanvullende voorwaarden:
38.1 Bij opgave van nieuwe spelers dienen 4 testpartijen per speler te worden ingeleverd
38.2 Indien geen testpartijen worden ingeleverd geldt:
a.
Spelers dienen minimaal één (1) keer te zijn herzien in de libre teamcompetitie.
b.
Hun aantal te maken caramboles wordt dan vastgesteld op 80% van hun libre
gemiddelde.
38.3 Het aantal te maken caramboles zoals hierboven verkregen wordt naar beneden op
een geheel getal afgerond.
38.4 Het minimumaantal te maken caramboles voor bandstoten is 25.
38.5 Nieuwe spelers worden na hun 1e drie (3) partijen herzien .
38.6 Voor herziening van nieuwe spelers is de 90% en 120% grens niet van kracht.

15 van 28

WEDSTRIJDREGLEMENTEN EILANDEN BILJART BOND (E.B.B.) concept 2020

ART. 39
39.1
39.2
39.3

De aanvangstijd van de wedstrijden is 19:30. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn
Een wedstrijd in de bandstoot teamcompetitie, tussen een “ontvangende” en
“bezoekende” vereniging, bestaat uit 4 partijen.
De lengte van een partij is 30 beurten.

ART. 40
40.1
40.2
a.
b.
40.3

40.4

41.2

a.
b.
42.2
42.3
42.4

Bandstoot wedstrijd opstelling; Volgorde partijen.

Voorafgaand aan een wedstrijd dienen de wedstrijdleiders de opstelling aan elkaar
bekend te maken (zie hiervoor formulier in bijlage).
De wedstrijdleider van de ontvangende vereniging, dient zoveel als mogelijk rekening
te houden met de speelsterkte van de spelers en bepaald aan de hand hiervan de
indeling en volgorde van de partijen.

ART. 42
42.1

Bandstoot wedstrijd; Aantal spelers.

Een bandstoot team, tijdens een wedstrijd, bestaat uit vier spelers. (Incl. reserve).
De wedstrijd mag geen doorgang vinden als een team met minder dan 4 spelers
opkomt. De volgende maatregelen zijn dan van toepassing:
Het betreffende team krijgt 20 wedstrijdpunten in mindering.
De wedstrijd moet alsnog gespeeld worden.
Indien een speler verstek laat gaan, na aanvang van de wedstrijd, en het niet mogelijk
is om een 4e partij te spelen krijgt de tegenspeler een 10 en de speler die verstek laat
gaan een 0 (nul).
Er mogen geen dubbele partijen gespeeld worden.

ART. 41
41.1

Bandstoot competitiewedstrijden.

Bandstoot team; Inzet reservespeler.

In de bandstoot teamcompetitie mag, wanneer een vereniging meerdere teams heeft
ingeschreven, gebruik worden gemaakt van een reservespeler uit een ander team.
Voor de inzet van een reservespeler gelden de volgende voorwaarden:
Opgave van reservespelers dient tegelijk met de opgave van de teams voorafgaande
aan de competitie te geschieden.
Een reservespeler mag slechts voor één (1) ander team in dezelfde spelsoort
uitkomen.
Wisselen van reservespelers gedurende het seizoen is niet mogelijk.
Een speler mag maximaal drie (3) maal uitkomen in het team waarvoor hij als reserve
is ingedeeld.
Komt een speler voor de vierde (4e) maal uit als reserve dan wordt hij definitief naar
dat team overgeplaatst. Uitkomen voor zijn oorspronkelijke team is niet meer
toegestaan.
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ART. 43
43.1
43.2

43.3
43.4
43.5

Er vindt voorafgaand aan een competitiewedstrijd geen keuzetrekstoot plaats: het
bezoekende team stoot elke partij als eerste af met de ongemerkte bal.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept om in te spelen: spelers
krijgen, voorafgaand aan hun partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als
eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.

ART. 44
44.1
44.2
a.
b.
c.

c.
45.2

Bandstoot wedstrijd; Arbitreren; Schrijven.

Het thuisspelende en bezoekende team zullen bij toerbeurt een partij arbitreren. Het
thuisspelende team als eerste.
De door de wedstrijdleider aangestelde schrijver:
Houdt op de aan hem verstrekte tellijst het door de arbiter aangekondigde
caramboles en het aantal beurten bij.
Draagt er zorg voor actuele standen op het scorebord.
Is de arbiter behulpzaam bij diens taak zonder bemoeienis met de actieve arbitrage .

ART. 45
45.1
a.
b.

Bandstoot competitie; Wedstrijdverloop.

Bandstoot vastliggende of uitgesprongen ballen.

Ligt de speelbal vast tegen een of beiden andere ballen, dan mag de speler kiezen uit:

Het plaatsen van alle ballen op de beginpositie.
Het spelen van een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de
speelbal niet vastligt.
Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (masse of piqué).
Zijn een of meerdere ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie
te worden geplaatst.
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BANDSTOOT TEAMCOMPETITIE AFSLUITENDE FINALE
Voor de afsluitende finales aan het eind van de teamcompetitie tussen de
afdelingskampioenen voor het algemeen E.B.B.-kampioenschap gelden de volgende
aanvullingen.

ART. 46
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8

De wedstrijdleider E.B.B. stelt voor de te spelen partijen een schema op en is tijdens
de finale wedstrijdleider.
Speeldata en aanvangstijd worden in de bewaarbiljarter gepubliceerd.
Teams spelen een halve competitie. Het team met het hoogste totaalaantal punten is
winnaar en mag zich algemeen E.B.B.-kampioen noemen.
Verenigingen dienen 14 dagen voor aanvang opgave te doen van de spelers.
Nieuwe spelers die nog niet herzien zijn, zijn uitgesloten van deelname.
De wedstrijden worden geleid door bondsarbiters.
Wedstrijden kunnen niet uitgesteld worden.
Tevens gelden de bepalingen zoals omschreven voor de teamcompetitie.

ART. 47
47.1
47.2

47.3
47.4
47.5

Bandstoot finale wedstrijdschema.

Bandstoot finale wedstrijdverloop.

Voorafgaande aan elke partij wordt middels de keuze trekstoot bepaald welk team als
eerste met de ongemerkte bal afstoot.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept voor de keuze trekstoot om
te bepalen welke speler als eerste afstoot: spelers krijgen, voorafgaand aan hun
partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.
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DRIEBANDEN TEAMCOMPETITIE
ART. 48

Driebanden teamcompetitie; Algemeen.

De E.B.B. organiseert jaarlijks een driebanden teamcompetitie.
48.1 De dagelijkse leiding berust bij de wedstrijdleider-E.B.B.-driebanden die
verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
48.2 Inschrijven van teams en spelers geschiedt via de ledenlijsten. Verenigingen kunnen
meerdere teams inschrijven.
48.3 Bij opgave van meerdere teams dienen verenigingen te beschikken over voldoende
spel materiaal of speelavonden.
48.4 De teams worden ingedeeld in één of meerdere afdelingen.
48.5 De wedstrijdleider-E.B.B. bepaald afhankelijk van de opgave van het aantal teams het
aantal afdelingen, het aantal teams per afdeling en de indeling.
48.6 Per afdeling wordt tenminste één (1) hele competitie afgewerkt.
48.7 De teams welke als nummer 1 eindigen in hun afdeling mogen onderling, aan het eind
van het seizoen, in een finale om het algemeen kampioenschap driebanden spelen.

ART. 49

Driebanden teams; Samenstelling.

Voor de opgave van spelers voor driebanden teams gelden de volgende aanvullende
voorwaarden:
49.1 Het maximale aantal spelers per team wat mag worden opgegeven is acht (8) inclusief
een reserve. (Bij inschrijving van meerdere teams).
49.2 Wijzigingen van de team samenstelling, binnen een en dezelfde vereniging, is
gedurende het seizoen niet toegestaan.
49.3 Gedurende het seizoen mogen nieuwe spelers worden opgegeven tot het maximum
van negen.
49.4 Het is toegestaan om spelers van een vereniging, welke niet deelneemt aan de
bandstoot teamcompetitie via de ledenlijst op te geven.

ART. 50

Driebanden competitie; Opgave nieuwe spelers.

Voor opgave van nieuwe spelers voor de bandstoot teamcompetitie gelden naast de
voorwaarden genoemd in ART. 21 en ART. 22 de volgende aanvullende voorwaarden:
50.1 Bij opgave van nieuwe spelers dienen 4 testpartijen per speler te worden ingeleverd
50.2 Indien geen testpartijen worden ingeleverd geldt:
a.
Spelers dienen minimaal één (1) keer te zijn herzien in de libre teamcompetitie.
b.
Hun aantal te maken caramboles wordt dan vastgesteld op 80% van hun libre aantal
te maken.
50.3 Het aantal te maken caramboles zoals hierboven verkregen wordt naar beneden op
een geheel getal afgerond.
50.4 Het minimumaantal “te maken” voor driebanden is 10.
50.5 Nieuwe spelers worden na hun 1e drie (3) partijen herzien.
50.6 Voor herziening van nieuwe spelers is de 90% en 120% grens niet van kracht.
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ART. 51
51.1
51.2
51.3

Aanvangstijden van de wedstrijden is 19:30. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn.
Een wedstrijd in de driebanden teamcompetitie, tussen een “ontvangende” en
“bezoekende” vereniging, bestaat uit 3 partijen.
De lengte van een partij is 40 beurten.

ART. 52
52.1
52.2
a.
b.
52.3

52.4

53.2

a.
b.
54.2
54.3
54.4

Driebanden wedstrijd opstelling; Volgorde partijen.

Voorafgaand aan een wedstrijd dienen de wedstrijdleiders de opstelling aan elkaar
bekend te maken (zie hiervoor formulier in bijlage).
De wedstrijdleider van de ontvangende vereniging, dient zoveel als mogelijk rekening
te houden met de speelsterkte van de spelers en bepaald aan de hand hiervan de
indeling en volgorde van de partijen.

ART. 54
54.1

Driebanden wedstrijd; Aantal spelers.

Een driebanden team, tijdens een wedstrijd, bestaat uit 3 spelers. (Incl. reserve).
De wedstrijd mag geen doorgang vinden als een team met minder dan 3 spelers
opkomt. De volgende maatregelen zijn dan van toepassing:
Het betreffende team krijgt 20 wedstrijdpunten in mindering.
De wedstrijd moet alsnog gespeeld worden.
Indien een speler verstek laat gaan, na aanvang van de wedstrijd, en het niet mogelijk
is om een 3e partij te spelen krijgt de tegenspeler een 10 en de speler die verstek laat
gaan een 0 (nul).
Er mogen geen dubbele partijen gespeeld worden.

ART. 53
53.1

Driebanden competitiewedstrijden.

Driebanden team; Reservespeler.

In de driebanden teamcompetitie mag, wanneer een vereniging meerdere teams
heeft ingeschreven, gebruik worden gemaakt van een reservespeler uit een ander
team. Voor de inzet van een reservespeler gelden de volgende voorwaarden:
Opgave van reservespelers dient tegelijk met de opgave van de teams voorafgaande
aan de competitie te geschieden.
Een reservespeler mag slechts voor één (1) ander team in dezelfde spelsoort
uitkomen.
Wisselen van reservespelers gedurende het seizoen is niet mogelijk.
Een speler mag maximaal drie (3) maal uitkomen in het team waarvoor hij als reserve
is ingedeeld.
Komt een speler voor de vierde (4e) maal uit als reserve dan wordt hij definitief naar
dat team overgeplaatst. Uitkomen voor zijn oorspronkelijke team is niet meer
toegestaan.
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ART. 55
55.1
55.2

55.3
55.4
55.5

Er vindt voorafgaand aan een competitiewedstrijd geen keuzetrekstoot plaats: het
bezoekende team stoot elke partij als eerste af met de ongemerkte bal.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept om in te spelen: spelers
krijgen, voorafgaand aan hun partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als
eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.

ART. 56
56.1
56.2
a.
b.
c.

b.
c.
(a)
(b)
(c)
(d)

57.2

Driebanden wedstrijd; Arbitreren; Schrijven.

Het thuisspelende en bezoekende team zullen bij toerbeurt een partij arbitreren. Het
thuisspelende team als eerste.
De door de wedstrijdleider aangestelde schrijver:
Houdt op de aan hem verstrekte tellijst het door de arbiter aangekondigde
caramboles en het aantal beurten bij.
Draagt er zorg voor actuele standen op het scorebord.
Is de arbiter behulpzaam bij diens taak zonder bemoeienis met de actieve arbitrage .

ART. 57
57.1
a.

Driebanden competitie wedstrijdverloop.

Driebanden vastliggende/uitgesprongen ballen.

Ligt de speelbal vast tegen een of beide andere ballen, dan mag de speler kiezen uit:
Het spelen van een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de
speelbal niet vastligt.
Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (masse of piqué).
Het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan vastliggende bal,
eventueel alle ballen als de speelbal tegen beide andere ballen vastligt en wel:
De rode bal op het bovenacquit.
De speelbal op het benedenacquit.
De andere bal op het middenacquit.
Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal
geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit
verspert.
Springen een of meer ballen uit, dan dienen de uitgesprongen ballen op de acquits te
worden geplaatst, zoals dat in lid 1c voor vastliggende ballen is voorgeschreven.
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DRIEBANDEN TEAMCOMPETITIE AFSLUITENDE FINALE
Voor de afsluitende finales aan het eind van de teamcompetitie tussen de
afdelingskampioenen voor het algemeen E.B.B.-kampioenschap gelden de volgende
aanvullingen.

ART. 58
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
58.8

De wedstrijdleider E.B.B. stelt voor de te spelen partijen een schema op en is tijdens
de finale wedstrijdleider.
Speeldata en aanvangstijd worden in de bewaarbiljarter gepubliceerd.
Teams spelen een halve competitie. Het team met het hoogste totaalaantal punten is
winnaar en mag zich algemeen E.B.B.-kampioen noemen.
Verenigingen dienen 14 dagen voor aanvang opgave te doen van de spelers.
Nieuwe spelers die nog niet herzien zijn, zijn uitgesloten van deelname.
De wedstrijden worden geleid door bondsarbiters.
Wedstrijden kunnen niet uitgesteld worden.
Tevens gelden de bepalingen zoals omschreven voor de teamcompetitie.

ART. 59
59.1
59.2

59.3
59.4
59.5

Driebanden finale wedstrijdschema.

Driebanden finale Wedstrijdverloop.

Voorafgaande aan elke partij wordt middels de keuze trekstoot bepaald welk team als
eerste met de ongemerkte bal afstoot.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept voor de keuze trekstoot om
te bepalen welke speler als eerste afstoot: spelers krijgen, voorafgaand aan hun
partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.
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BEKERTOERNOOI LIBRE TEAMS
ART. 60
60.1
60.2
60.3

De E.B.B. organiseert jaarlijks, op basis van een knock-out systeem, een
bekertoernooi voor libre teams.
De dagelijkse leiding berust bij de algemeen wedstrijdleider-E.B.B., die
verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
Alle libre teams van de aangesloten verenigingen zijn verplicht deel te nemen aan de
het bekertoernooi voor libre teams.

ART. 61
61.1
61.2
61.3

Bekertoernooi libre teams; Algemeen.

Bekertoernooi; Opzet.

Het toernooi bestaat uit meerder ronden en een afsluitende finale.
Het winnende team van elke ronde gaat door naar de volgende ronde tot er
uiteindelijk 2 of 3 teams overblijven voor het spelen van een finale.
Teams worden voor elke ronde ingedeeld op basis van loting.

ART. 62

Bekerwedstrijd; Aantal spelers.

Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden vanwege een tekort aan spelers zoals
omschreven in ART. 29 wordt het betreffende team als verliezer beschouwd en is
automatisch uitgeschakeld voor verdere deelname.

ART. 63
63.1
a.
63.2

63.3
63.4
63.5

Bekertoernooi Wedstrijdverloop.

Voorafgaande aan de eerste partij van een bekerwedstrijd wordt middels de keuze
trekstoot bepaald welk team als eerste met de ongemerkte bal afstoot.
Teams stoten vervolgens beurtelings als eerste af met de ongemerkte bal.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept voor de keuze trekstoot om
te bepalen welk team als eerste afstoot: spelers krijgen, voorafgaand aan hun partij, 3
minuten inspeeltijd. De beginnende speler als eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.
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BEKERTOERNOOI AFSLUITENDE FINALE
Voor de afsluitende finales aan het eind van het libre bekertoernooi gelden de volgende
aanvullingen.

ART. 64
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
64.6
64.7
64.8

De wedstrijdleider E.B.B. stelt voor de te spelen partijen een schema op en is tijdens
de finale wedstrijdleider.
Speeldata en aanvangstijd worden in de bewaarbiljarter gepubliceerd.
Teams spelen een halve competitie. Het team met het hoogste totaalaantal punten is
winnaar en mag zich algemeen E.B.B.-kampioen noemen.
Verenigingen dienen 14 dagen voor aanvang opgave te doen van de spelers.
Nieuwe spelers die nog niet herzien zijn, zijn uitgesloten van deelname.
De wedstrijden worden geleid door bondsarbiters.
Wedstrijden kunnen niet uitgesteld worden.
Tevens gelden de bepalingen zoals omschreven voor de teamcompetitie.

ART. 65
65.1
65.2

65.3
65.4
65.5

Bekerfinale wedstrijdschema.

Bekerfinale Wedstrijdverloop.

Voorafgaande aan elke partij wordt middels de keuze trekstoot bepaald welk team als
eerste met de ongemerkte bal afstoot.
Een partij is begonnen als de arbiter de spelers oproept voor de keuze trekstoot om
te bepalen welke speler als eerste afstoot: spelers krijgen, voorafgaand aan hun
partij, 3 minuten inspeeltijd. De beginnende speler als eerste.
De arbiter plaatst de ballen na het inspelen in de begin positie (zie het S.A.R.).
De speler die niet als eerste heeft afgestoten dient een laatste (gelijkmakende beurt)
te spelen. De arbiter plaatst de ballen hiervoor in de, voor die speler, begin positie.
Een partij is ten einde als beide spelers het, voor de betreffende spelsoort, aantal te
spelen beurten hebben bereikt.
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PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
ART. 66

KO-toernooi; Persoonlijke kampioenschappen.

Het bestuur van de E.B.B. organiseert jaarlijks, bij voldoende belangstelling) persoonlijke
kampioenschappen op basis van een knock-out systeem, hierna te noemen K.O., in de
spelsoorten Libre en Driebanden.
66.1 De dagelijkse leiding berust bij de wedstrijdleider-E.B.B. welke verantwoordelijk is
voor de goede gang van zaken.
66.2 Worden wedstrijden op meerdere locaties gespeeld kan hij een deelnemer als
wedstrijdleider aanwijzen.
66.3 Voorlopige speeldata worden in de bewaarbiljarter aangekondigd.

ART. 67
67.1
67.2

Deelname aan de KO-toernooien geschiedt middels opgave via de ledenlijsten doch
kan uiterlijk 5 weken voor aanvang bij de wedstrijdleider-E.B.B.
De deelnemers moeten tenminste 1 x herzien zijn in de libre competitie voor teams.

ART. 68
68.1
68.2
68.3
68.4
68.5
68.6

69.2
69.3

69.4

69.5

KO-toernooi; Opzet.

Het toernooi bestaat uit een of meerder ronden en een afsluitende finale.
De winnaars van elke ronde gaan door naar de volgende ronde waarna er uiteindelijk
2 of 3 deelnemers overblijven voor het spelen van een finale.
Deelnemers worden voor de 1e ronde ingedeeld op basis van hun aantal te maken
caramboles voor de betreffende spelsoort.
Wedstrijden worden per ronde in een of meerdere poules en op een of meerdere
locaties gespeeld.
Tijdstip van aanvang van de wedstrijden is 19:30 uur. In verband met arbitrage en
schrijven van de tellijsten dient iedereen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn.
De finale, en eventuele halve finale, worden op 1 avond of middag gespeeld.

ART. 69
69.1

KO-toernooi; Deelname.

KO-wedstrijdprogramma; Verplichtingen deelnemers.

Het definitieve wedstrijdschema wordt 4 weken voor aanvang van de eerste
wedstrijden bekend gemaakt.
De deelnemers zijn verplicht te spelen op de door het Bondsbestuur gekozen data en
biljarts c.q. clublokalen.
Partijen welke door geldige redenen geen doorgang kunnen vinden, kunnen in
overleg met de wedstrijdleider-E.B.B. alsnog op een nader te bepalen datum en
plaats worden ingehaald.
Deelnemers die zonder tijdige kennisgeving verstek laten gaan, worden terstond
uitgesloten voor dit toernooi en zijn tevens uitgesloten voor dit toernooi in het
volgende seizoen.
Bij herhaling kan een schorsing volgen voor het leven voor deelname aan dit pktoernooi.
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ART. 70
70.1
70.2
70.3

KO-wedstrijdverloop.

Alle partijen worden voorafgegaan door een keuzetrekstoot.
Verder zijn de bepalingen van de reguliere competities van kracht.
Indien spelers na de laatste gelijkmakende beurt een gelijk aantal punten hebben dan
wordt de partij met 5 beurten verlengd inclusief af- en nastoot net zolang totdat er
een winnaar bekend is.

BIJZONDERE BEPALINGEN
ART. 71
71.1

71.2

Bijzondere bepalingen.

Bij terugtrekking of diskwalificatie van teams of individuele spelers zullen alle
resultaten behaald in de lopende ronde tegen die teams of spelers teniet worden
gedaan. Gespeelde partijen worden wel mee genomen in de berekening van het
aantal te maken voor het komende seizoen.
In alle gevallen, waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het
bondsbestuur, na alle partijen gehoord te hebben. De beslissing van het
bondsbestuur is bindend.
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BIJLAGE
Voorbeeld 1:
a. Een libre speler start met een aantal t.m. van 36
b. Hij maakt over het gehele seizoen 119 car. In 4 partijen
c. Gemiddeld is dat 29,75 per partij
(=119:4).
d. Daling 6,25
(=36-29,75)
e. In % een daling van 17,36 %
(=6,25:36x100%)
f. Bovengrens 120% (max. 20% stijging) is 43,2
(=36x1,2)
g. Ondergrens 90% (max. 10% daling)
is 32,4
(=36x0,9)
h. Nieuw aantal t.m. Wordt 33
(is naar boven afgerond)
i. Uiteindelijke daling is dan 3
(=36-33)
j. In % 8,33% (minder dan 10% max)
(=3:36 x 100%)
k. Bij afronding naar 32 is dat 11% dus meer dan de toegestane 10%
Voorbeeld 2:
a. Een driebanden speler start met een aantal t.m. van 13
b. Maakt over het gehele seizoen 135 car. In 8 partijen.
c. Gemiddeld is dat 16,875 per partij
(=135:8)
d. Stijging is 3,875
(=16,875-13)
e. In % een stijging van 29,85 %
(=3,875:13x100%)
f. Bovengrens 120% (max. 20% stijging) is 15,6
(=13x1,2)
g. Ondergrens 90% (max. 10% daling) is 11,7
(=13x0,9)
h. Nieuwe aantal t.m. Wordt 15
(is naar beneden afgerond)
i. Uiteindelijke stijging is 2
(=13+2)
j. In % 15,38% (minder dan 20% max)
(=2:13x100%)
k. Bij afronding naar 16 is dat 23,07 % dus meer dan de toegestane 20%
Voorbeeld 3:
a. Een bandstoot speler start met een aantal t.m. van 46
b. Maakt over het gehele seizoen 310 car. In 7 partijen.
c. Gemiddeld is dat 44,285 per partij
d. Daling is 1,715
e. In % een daling van 3,73 %
f. Bovengrens 120% (max. 20% stijging) is 55,2
g. Ondergrens 90% (max. 10% daling) is 41,4
h. Nieuwe aantal t.m. Wordt 44
i. Uiteindelijke daling is 2
j. In % 4,34 %
k. Nieuw te maken blijft binnen de 90% en 120% grens
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(=310:7)
(=46-44,285)
(=1,715:46x100%)
(=46x1,2)
(=46x0,9)
(is naar beneden afgerond)
(=2:46x100%)
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90%
50,400
51,300
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53,100
54,000
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69,300
70,200
71,100
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76,500
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120% afgerond
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67,000
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68,000
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69,000
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72,000
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73,000
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74,000
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75,000
76,800
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78,000
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84,000
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86,400
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88,800
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92,400
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98,400
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100,800 100,000
102,000 102,000
103,200 103,000
104,400 104,000
105,600 105,000
106,800 106,000
108,000 108,000
109,200 109,000
110,400 110,000
111,600 111,000
112,800 112,000
114,000 114,000
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116,400 116,000
117,600 117,000
118,800 118,000
120,000 120,000

