Aanvullend districtsreglement LC District Oss
Tijdens de districtsronde is het Wedstrijdreglement LandsCompetitie (WRLC 2019 2020) van de
KNBB van toepassing. Voor het district Oss gelden daarbij de volgende aanvullingen:
1.

In de B1 klasse wordt er gespeeld met het 2 punten systeem. Elke speler die zijn partij beëindigt met een
gemiddelde dat hoger ligt dan zijn officiële competitiegemiddelde krijgt één punt extra. Dit geldt zowel
voor de winnende als voor de verliezende speler

2. In de B2– en de C-klassen wordt met het 10-punten systeem gespeeld. District Oss speelt
volgens de moyennetabellen (KNBB nationale competities vanaf 2019 2020, Zie pagina 13 t/m
17 van hierboven vermelde link). Halverwege kan men 1 interval verlaagd worden, onbeperkt
omhoog.
3. Bij aanmelding voor het komende seizoen dient men er rekening mee te houden, dat de
wedstrijden op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag gespeeld worden. De opgegeven
voorkeursavond voor de thuiswedstrijden wordt zoveel mogelijk aangehouden. Dit betekent,
dat de verenigingen er bij de samenstelling van de teams rekening mee moeten houden, dat
uitwedstrijden op een andere avond dan de eigen voorkeursavond gespeeld kunnen worden.
4. Indien een team wordt teruggetrokken na de sluiting van de inschrijfdatum dient de
competitieleider een administratieve heffing aan de vereniging op te leggen van € 25,=.
5. Teamwijzigingen kunnen via email ingediend worden. Na 1 september wordt voor het wijzigen
van een team een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht.
6. In de teams in de klassen B1 t/m C3 worden drie spelers opgesteld. Teams in de C4 4 - klasse
bestaan uit 4 spelers. Deze poule wordt alleen samengesteld indien er voldoende
inschrijvingen zijn (>6 teams)
7. In de regio en nationale finale wordt uitsluitend met teams van 3 personen gespeeld.
8. Wanneer een speler met een officieel gemiddelde (bij aanvang van het seizoen) gedurende de
competitie de bovengrens van zijn klasse passeert, mag hij mee blijven spelen ook al speelt
men dan in één team met 2 spelers boven de bovengrens van de klasse.
9. Dit geldt NIET voor nieuwe spelers; indien zij de bovengrens passeren mogen zij niet in het
team meespelen indien er al een andere speler meedoet die boven deze grens speelt. Er mogen
wel meerdere spelers opgesteld worden die onder de ondergrens spelen.
10. Een speler mag in meerdere teams uitkomen voor dezelfde spelsoort. Deze speler mag ook in
alle teams een onbeperkt aantal wedstrijden spelen. Als zo’n speler deel uitmaakt van twee
teams die tegen elkaar spelen, mag hij slechts in één van deze teams opgesteld worden.
11. Bij deelname van een team aan een eventueel vervolgkampioenschap, komen alleen spelers in
aanmerking met een officieel vastgesteld moyenne; zij dienen ten minste 4 wedstrijden voor
een team gespeeld te hebben in de klasse waarin men wil deelnemen aan de districts- of
gewestelijke finale.
12. Winnaar districtsronde; titel (CR 01 augustus 2017: Artikel 7211)
a. De nummer 1 van een klasse, aan te wijzen volgens het bepaalde in artikel 7011, wordt de
titel Teamkampioen toegekend. Aan deze titel wordt de naam van het desbetreffende district
toegevoegd, alsmede de aanduiding van het seizoen en de klasse waarin die titel wordt
behaald.
b. Moet een districtsbestuur, gezien het aantal deelnemende teams, een klasse van de
districtsronde in twee of meer groepen laten spelen, dan bepaalt het bestuur zelf op welke
wijze de als eerste in elke groep geëindigde teams tegen elkaar zullen spelen, opdat uit die
teams de nummer 1 van die klasse kan worden bepaald. Voor Oss betekent dit dat de
poulewinnaars tegen elkaar zullen spelen.
13. De teamleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat in voorgeschreven tenue wordt gespeeld. Aan
de deelnemer, die na waarschuwing, bij herhaling in gebreke blijft, kan een heffing worden
opgelegd van € 15,=.
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14. Het thuisspelende team verplicht zich om de wedstrijden in een rookvrije ruimte te spelen. Bij
overtreding krijgt het team een “gele kaart”. Wanneer dit een tweede maal gebeurt, zal het
team een rode kaart ontvangen en dus uit de competitie genomen worden.
15. Van elk drietal dienen om 19.30 uur minimaal 2 spelers aanwezig te zijn en van ieder viertal
minimaal drie spelers zodat de eerste partij uiterlijk om 19.30 uur kan aanvangen. Indien om
20.00 uur van een team van drie spelers niet twee en van een team van vier spelers niet drie
spelers aanwezig zijn, wordt het betreffende team als niet opgekomen beschouwd. De
betreffende wedstrijd wordt door de competitieleider L.C. opnieuw vastgesteld, te spelen in
het clublokaal van de tegenstander.
16. Voor niet opgekomen teams worden in de B2 en C-klassen 6 punten in mindering gebracht; in
de B1-klassen worden 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Dit is niet van toepassing
indien twee of meer spelers hebben laten weten om bepaalde redenen niet tijdig aanwezig te
kunnen zijn en desondanks de wedstrijd zonder tijdverlies uitgespeeld kan worden.
17. Komt een team in zijn geheel niet, zonder berichtgeving vooraf, dan dient de wedstrijdleider
een administratieve heffing op te leggen van € 25,=. Het team krijgt een “gele kaart”. Wanneer
dit een tweede maal gebeurt, zal het team een “rode kaart” ontvangen en dus uit de
competitie genomen worden.
18. De teamopstelling wordt bepaald door het moyenne per speler. De speler met het hoogste
moyenne is speler 1 enz.
In de C1-klasse dienen eerst de Bandspelers, of de Kader-speler, of de Grote Hoek-speler te
worden opgesteld vóór de 2 (verplichte) libre-spelers. Bij een foute teamopstelling zullen 5
punten in mindering worden gebracht; er kan er een administratieve heffing van €15.= worden
opgelegd. Indien een team niet met het vereiste aantal spelers aanwezig kan zijn, dan is het
max. 3 maal per seizoen toegestaan om de laagst geklasseerde speler van het onvolledige team
een dubbelpartij te laten spelen. In dat geval moet hij in zijn tweede partij: in de C-klassen,
twee intervallen hoger dan bij zijn gemiddelde hoort. Bij het 3-banden dient de laagst
geklasseerde speler in zijn tweede partij 1 interval hoger te spelen dan bij zijn gemiddelde
hoort.
Voorbeeld (team van 3 spelers) : van team A komt de 2-de speler niet opdagen. De 3-de speler
wordt hierdoor de 2-de speler en speelt tegen de nummer 2 van team B met het voor hem
vastgestelde aantal caramboles. Daarna speelt deze zelfde speler tegen speler 3 van team B,
echter hierbij dient hij meer caramboles te maken t.w. twee intervallen hoger.
Elke dubbelpartij, meer dan 3, brengt een aftrek van 3 wedstrijdpunten met zich mee.
Gedurende de maatregelen van de overheid m.b.t. COVID-19 zal er geen beperking worden
opgelegd aan het aantal dubbelpartijen !
19. Verzuimen bij competitiewedstrijden. Hieronder wordt verstaan:
a. Het onterecht deelnemen aan een wedstrijd
b. Het niet doorgeven van een teamwijziging aan de WL LC
c. Het onrechtmatig/foutief spelen van een partij door een reservespeler
d. Het spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde
speler of het spelen met een foutief aantal caramboles
e. Het spelen van een dubbelpartij door een ander dan als de laatst opgestelde speler
f. Het weigeren van het spelen, of uitspelen van een wedstrijd
Bij constatering van bovengenoemde overtredingen zal er per overtreding een administratie
boete van € 25,00 worden opgelegd en daarnaast zal het bestuur een besluit nemen over te
nemen wedstrijdmaatregelen. Alleen schriftelijke protesten en vermeldingen op het
wedstrijdformulier worden in deze in behandeling genomen
20. De wedstrijden dienen op de vastgestelde datum en plaats gespeeld worden. Alleen in overleg
met de teamleider van de tegenstander en daarna met de wedstrijdleider L.C. kan eventueel op
een andere datum of locatie gespeeld worden. Let wel: wedstrijden van de eerste
competitiehelft moeten in de eerste helft van de competitie gespeeld worden. Dus voór 11
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21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

december 2020. Dit i.v.m. het herzien van de gemiddeldes/partijlengte.
Partijen die in de tweede seizoenhelft (na 9 december 2019) dienen vóór 9 april 2021 gespeeld
te zijn i.v.m. de afsluiting van de competitie op 9 april.
Bij overtreding kan de wedstrijdleider (na een eerste waarschuwing) een administratieve
heffing van € 25,= opleggen.
Voor nieuwe spelers worden de moyennes drie maal per seizoen bepaald: na vier gespeelde
partijen, (ter vaststelling van het officiële gemiddelde). Daarna worden alle spelers halverwege
de competitie (9 december) en aan het eind van de competitie herzien. Bij de berekening van
dit gemiddelde wordt de methode gebruikt die is vastgesteld door de Commissie Breedtesport
Carambole. Voor de regiofinale (en verder) geldt dat het hoogste gemiddelde geldt:
begingemiddelde, gemiddelde halverwege of het eindgemiddelde.
Het algemeen gemiddelde van een speler wordt als “Officieel” aangemerkt als dat in het direct
voorafgaande seizoen in tenminste vier wedstrijden is behaald, of als dit niet mogelijk is, door
de resultaten van de PK’s uit het huidige of direct voorafgaande seizoen te gebruiken. In alle
andere gevallen is er sprake van een “Niet Officieel” gemiddelde. Een nieuwe speler zal
gedurende zijn/haar eerste seizoen de status “nieuwe speler” behouden en dit zal niet
gewijzigd worden in “bekende speler”.
De competitie duurt tot 11 april 2020. Vóór deze datum dienen alle geplande partijen gespeeld
te zijn.
De districtsfinale zal gespeeld worden op 20 april (C4, B2 en C3) op een locatie met 3 tafels.
Houd de datums vrij svp!
Het thuisspelende team vult het uitslagenformulier volledig in. Beide teamleiders zijn hiervoor
verantwoordelijk en dienen het formulier te voorzien van hun handtekening. Beide
teamleiders kunnen de uitslag invoeren op Biljartpoint. Beide teamleiders dien het formulier te
bewaren. In geval van onjuistheden op Biljartpoint kan de Wedstrijdleider Oss e.e.a. wijzigen
maar alléén indien men een kopie van het wedstrijdformulier naar hem doorstuurt. (per mail)
De uitslagen moeten daarna zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdagavond (23:59) via Biljartpoint op
Internet gepubliceerd worden.
Foutief of onvolledig ingevulde uitslagen dienen binnen 48u na de invoer uiterlijk bij de WL LC
gemeld te worden om correctie te bewerkstelligen. Het moedwillig onjuist of onvolledig
invullen van een uitslagformulier of invoer in BP wordt bestraft met een gele kaart. Als dit
nogmaals gebeurt wordt het betreffende team direct uit de competitie gehaald. Betreffende
leden zullen ook geschorst worden voor de duur van het seizoen (dus niet in een ander team
mogen spelen) en het eerst daarop volgend volledige competitieseizoen.
Onregelmatigheden, klachten of protesten dienen binnen een week schriftelijk of via email bij
de wedstrijdleider L.C. ingediend te worden (competitie@knbb-oss.nl). In gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het districtsbestuur waarbij het Reglement heffingen en
maatregelen van de KNBB vereniging Carambole wordt gehanteerd.
Administratieve heffingen dienen binnen 20 dagen na het opleggen te worden overgemaakt
naar IBAN NL69 RABO.017.04.08.825 t.n.v. KNBB, District Oss. Bij in gebreke blijven volgt voor
alle spelers van de betreffende vereniging uitsluiting van deelname aan de persoonlijke
kampioenschappen en de landscompetitie

Zowel op bovengenoemd aanvullend Reglement en daar waar de reglementen niet in voorzien
heeft de wedstrijdleider Landscompetitie het recht af te wijken van deze reglementen.
Fijne en sportieve partijen toegewenst!
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