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Tijdens de voorrondes en districtsfinales is het Wedstrijdreglement Persoonlijke 
Kampioenschappen (WRPK 2019 2020) van de KNBB van toepassing.  Voor het district Oss gelden 
daarbij de volgende aanvullingen: 

 
1. Voorrondes worden in principe gespeeld op de donderdagavond, vrijdagavond en zaterdag. 

Voor sommige verenigingen geldt dat in plaats van donderdagavond, op woensdagavond wordt 
gespeeld. Ditzelfde geldt voor Districtsfinales. Gewestelijke finales worden altijd op de 
vrijdagavond, zaterdag en zondag overdag gespeeld  

2. Na sluiting van de inschrijfdatum kan alleen in overleg met de WL PK nog een speler worden 
toegevoegd 

3. Spelers mogen alleen voor die klasse inschrijven op basis van hun gemiddelde. Een gemiddelde 
is officieel indien dit in de afgelopen 2 seizoen is behaald in een door of namens de KNBB 
georganiseerde wedstrijd over tenminste 4 partijen. Na meer dan 2 seizoenen blijft het 
gemiddelde als niet officieel (NO) gemiddelde gehandhaafd, dus ook als een speler 2 seizoenen 
niet deelneemt aan PK’s. 

4. Behaalt een speler met een niet officieel PK-aanvangsgemiddelde een hoger gespeeld 
gemiddelde in het eerste onderdeel van een kampioenschap dan de bovengrens van de klasse 
dan mag deze speler ook het lopende seizoen afmaken in de bewuste klasse, tenzij de 
betreffende wedstrijdleider van mening is dat er sprake is van een veel te laag opgegeven 
aanvangsgemiddelde of dat er sprake is van misbruik en kan hij deze speler direct laten 
promoveren en dus uitsluiten voor verdere deelname aan de klasse waarvoor deze speler zich 
heeft of is opgegeven. 

5. Indien er meer dan 9 inschrijvingen per klasse en spelsoort zijn worden er voorrondes gespeeld. 
De samenstelling en volgorde van spelers in de poules wordt door de WL PK bepaald en hiervan 
mag niet door de wedstrijdleider van de vereniging waar gespeeld wordt worden afgeweken.  

6. Elke speler dient tenminste 4 wedstrijden en maximaal 6 wedstrijden te spelen. Indien er twee 
of meer spelers van eenzelfde vereniging in eenzelfde poule zijn geplaatst dient het rooster 
zodanig te worden aangepast dat die spelers eerst tegen elkaar en daarna tegen spelers van 
andere verenigingen spelen. 

7. Spelers dienen de toegestane kleding te dragen waarmee hun vereniging staat ingeschreven bij 
de KNBB. De wedstrijdleider kan een speler deelname ontzeggen indien niet aan het 
kledingvoorschrift wordt voldaan. 

8. Op éénzelfde dag mag een speler slechts 2 wedstrijden achter elkaar spelen. Moeten er meer 
partijen gespeeld worden, dan dient tenminste een pauze van 15 minuten in acht te worden 
genomen. 

9. De organiserende vereniging verplicht zich om: 
a. Een wedstrijdleider en tellers te regelen voor de voorrondes¹ 
b. Een wedstrijdleider en tellers te regelen voor districtsfinales² 
c. Bij districtsfinales (op de zaterdag) en de gewestelijke finales draagt het district zorg 

voor arbiters. 
d. De wedstrijden te laten spelen in een rookvrije omgeving 
e. Er zorg voor te dragen dat spelers en arbiters niet gehinderd worden door derden 

Vanwege CORONA en de daaraan verbonden maatregelen willen we dat wedstrijden maximaal 
doorgang kunnen vinden binnen de bestaande veiligheidsprotocollen. Daarom gelden de volgende 
regels: 
¹ Tijdens de voorrondes dienen de deelnemende spelers zorg te dragen voor het schrijven van de 
partijen. Het meenemen van tellers wordt toegejuicht 
² Tijdens de districtsfinales dienen de deelnemende spelers zorg te dragen voor het schrijven. Het 
meenemen van tellers wordt toegejuicht. Alleen op de laatste dag zullen officiële arbiters aanwezig 
zijn voor het tellen 
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10. Indien een vereniging weigert een organisatie op zich te nemen dan worden deelnemende 
spelers van die vereniging uitgesloten van deelname aan alle PK’s voor het lopende seizoen. 

11. Elke speler dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de eerste partij uiterlijk op 
het vermelde tijdstip op het rooster kan aanvangen. Is een speler, zonder opgaaf van reden, 
niet uiterlijk 15 minuten na aanvang van zijn partij aanwezig, dan wordt hij voor deze partij als 
verliezer aangemerkt. 

12. Dit is niet van toepassing indien een speler dit aan de wedstrijdleider van de organiserende 
vereniging tijdig heeft aangegeven. Deze wedstrijd dient dan zo spoedig mogelijk na 
binnenkomst te worden gespeeld. 

13. Resultaten van elke ronde en de einduitslag dienen uiterlijk de maandag na het spelen van 
voorrondes of finales te worden ingeleverd bij de WL PK. 

14. Wedstrijdleiders worden verzocht om informatie (kort verslag, liefst met één of meerdere 
goede foto’s) aan de functionaris PR PK (media@knbb-oss.nl) en dienen tevens zorg te dragen 
voor het correct aanleveren van gegevens met betrekking tot de financiële afwikkeling 

15. Onregelmatigheden, klachten of protesten dienen binnen een week schriftelijk of via email bij 
de wedstrijdleider PK. ingediend te worden (wedstrijdleider@knbb-oss.nl).  

16. 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 Persoonlijke Kampioenschappen het recht af te wijken van deze 
reglementen. 

 
Fijne en sportieve partijen toegewenst! 
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