OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE BEPALINGEN, IN ACHT TE NEMEN BIJ HET ORGANISEREN VAN NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN
BEKNOPT:
a) Bondsbureau wijst poules toe aan district (voor 1 juli)
b) District wijst poules toe aan vereniging voor 15 augustus
c) Bondsbureau deelt spelers in en communiceert de definitieve poules ca 5 weken
voor aanvang met de districten
d) District of vereniging nodigt de spelers schriftelijk uit drie weken voor aanvang
e) Uitslagen worden ingevoerd binnen 24 uur na het evenement via http://www.knbbpk.nl/uitslagdoorgeven.php
VOLLEDIG:
1. Indien u als districtsbestuur opdracht heeft gekregen de bijgevoegde groep(en) voorwedstrijden te organiseren, dan staan twee mogelijkheden open:
a) de organisatie onder leiding en verantwoording van het districtsbestuur laten geschieden
b) de organisatie door een aangesloten vereniging laten geschieden, waarbij het
districtsbestuur te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid draagt over de
organisatie
In het laatste geval gelieve deze circulaire aan de organiserende vereniging te overhandigen. Het is van groot belang dat zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de
poules bij een district dat deze verder worden toegewezen aan een vereniging zodat
men de speeldata al voor 15 augustus kan inplannen in de districtskalender.
2. Indien een districtsbestuur er niet in slaagt de opdracht voor het organiseren van voorwedstrijden uit te voeren (ook niet door het inschakelen van een aangesloten vereniging), dan worden alle spelers, ingeschreven via dat district, van deelname aan het betreffende kampioenschap en de bijbehorende voorwedstrijden uitgesloten (WR Art.
6032, lid 3). Dus ook de spelers die eventueel in een ander district zijn ingedeeld.
3. Er worden zes partijen gespeeld in de volgende spelsoorten / klassen:
a) libre klein extra klasse, overgangsklasse, topklasse en libre groot 1 e klasse
b) kader 38/2 3e klasse, 38/2 en 57/2 open klasse en ankerkader 47/2 1 e klasse
c) bandstoten klein extra klasse, overgangsklasse en bandstoten groot 1 e klasse
d) driebanden klein extra klasse en driebanden groot 1e en 2e klasse.
4. Er worden vier partijen gespeeld in de volgende spelsoorten / klassen:
Libre klein Rolstoel biljarten en driebanden klein Rolstoel biljarten
5. De te spelen partijen zijn gepubliceerd op “Nationale voorwedstrijden PK Carambole”.
Vervolgens bepaalt de wedstrijdleider van de organisatie de volgorde van de te spelen
partijen waarbij hij daar waar mogelijk rekening houdt met het feit dat clubgenoten
eerst tegen elkaar spelen. En verder tracht men rekening te houden met verzoeken en
belangen van deelnemers afkomstig uit andere districten. Bijvoorbeeld door het reizen
te beperken waar mogelijk. Naar aanleiding hiervan verdient het aanbeveling zich tijdig
van te voren met de spelers in verbinding te stellen.
6. De organisatie is reglementair verplicht drie weken voor aanvang de spelers schriftelijk
uit te nodigen en te informeren over het wedstrijdprogramma. De speeldata dienen
zorgvuldig te worden vastgelegd in de op de correspondentie aangegeven speelperiode
(deze speelperioden zijn tevens te vinden op https://www.carambole.nl/agenda
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7. Geen enkele wijziging, hoe gering ook, mag op het toegezonden correspondentie worden aangebracht, tenzij met toestemming van de Wedstrijdcommissie Topsport.
Hieronder wordt o.a. verstaan het spelen van partijen op andere speeldata of tijdstippen dan die op de correspondentie zijn aangegeven.
8. Indien een speler uitvalt, dan worden de resultaten van de door hem reeds gespeelde
partijen geannuleerd. Vervolgens wordt een nieuw speelrooster opgesteld en wel zodanig, dat de overige spelers toch ieder een volledig aantal partijen kunnen spelen. Is
dit niet meer mogelijk, dan dient het bepaalde in WR Art. 6032, lid 12 te worden toegepast.
9. De totaal-uitslag van de nationale voorwedstrijden dient binnen 24 uur na het verstrijken van de speelperiode te worden ingevuld op een http://www.knbb-pk.nl/uitslagdoorgeven.php Deze datum zal op de correspondentie van de definitieve toewijzing van de
poule (dus incl. de deelnemers) worden vermeld, maar is tevens te zien op “Nationale
voorwedstrijden PK Carambole” onder de titel “speelperioden nationale voorwedstrijden.
Het niet naleven van het tijdig invoeren van de totaal-uitslag heeft tot gevolg dat alle
deelnemers van de desbetreffende voorwedstrijden niet in aanmerking kunnen komen
voor een eventuele plaatsing in de eindstrijd of naasthoger gelegen klasse.
10. Reguliere bijzonderheden zoals (niet correcte) afmeldingen e.d. moeten bij de uitslagen
worden toegevoegd in de kolom “opmerkingen”.
Overige bijzonderheden dienen altijd direct en per mail gezonden te worden aan
a.klijn@knbb.nl
Dit kunnen onder andere zijn:
-

Het uitvallen van een speler tijdens het evenement;
Het niet correct afmelden van een speler;
Handelingen in strijd met voorschriften of misdragingen van welke aard dan ook.

11. Een kopie van het uitslagformulier en alle tellijsten moeten gezonden worden naar de
verantwoordelijke wedstrijdleider van uw district. Op de tellijsten dient duidelijk te zijn
aangegeven in welke volgorde de partijen zijn gespeeld. Deze formulieren dienen te
worden bewaard tot 1 juni van het lopende seizoen en mogen daarna evt. vernietigd
worden.
Het niet naleven van deze verplichting kan tot gevolg hebben:
a) dat gespeelde partijen als niet gespeeld worden beschouwd;
b) dat het nalatige district een administratieve heffing van vijf keer de bondscontributie wordt opgelegd.
Het betrokken districtsbestuur heeft het recht, indien het de organisatie aan een aangesloten vereniging heeft opgedragen, deze administratieve heffing aan het bestuur van
die vereniging op te leggen.
Het sectiebestuur zal, i.v.m. blijvende verantwoordelijkheid, als bedoeld in punt 1 sub b
van de circulaire, altijd het districtsbestuur de vermelde administratieve heffing opleggen.
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Ten slotte nog enkele tips om veel voorkomende fouten en problemen te voorkomen.
a) Afronden moyennes is altijd naar beneden, gebruik dan ook bij voorkeur een rekenmachine die op 4 cijfers, achter de komma staat ingesteld om verkeerde (automatische) afrondingen te voorkomen
b) Controle handtekeningen: Is de betreffende speler direct gepromoveerd (DP of
GK) of kan hij evt. gebruik maken van een uitgestelde promotie (UP)? Vraag de
speler expliciet of hij direct wenst te promoveren (DP) of dat hij in aanmerking
wil komen voor een eventuele finaleplaats (UP)?
c) Heeft de betreffende promovendus per ommegaande ingeschreven? Laat hem
contact opnemen met a.klijn@knbb.nl
d) Controle uitslagen:
Totaaltelling aantal gespeelde wedstrijden
Totaaltelling aantal gewonnen partijen
Totaaltelling aantal gelijke spelen
Totaaltelling aantal punten (vergelijk dit met de voorgaande getallen)
Totaaltelling aantal beurten (oneven is altijd fout)
e) Ondertekening van de tellijsten door arbiter en beide spelers is verplicht.
f) De wedstrijdleiding dient voor elke partij een arbiter en een schrijver aan te wijzen. Een deelnemer aan voorwedstrijden mag in die voorwedstrijden niet als arbiter fungeren. Deelnemers aan voorwedstrijden mogen nimmer door de organisatie worden verplicht om zelf arbiters mee te nemen.
g) Aan de deelnemers dient gelegenheid te worden gegeven gebruik te maken van
reglementaire inspeeltijd. De arbiter is hierbij aanwezig en controleert de toegestane tijdsduur.
h) De wedstrijdleiding wordt vriendelijk verzocht deze circulaire, evenals het WR,
tijdens de voorwedstrijden bij de hand te houden. Voor verdere verplichtingen
van de spelers en evt. door hen in te dienen protesten, evenals geschillen, gelieve u het Wedstrijdreglement te raadplegen, te weten WR Art. 6009, 6010,
6011, 6012, 6032.
Namens het bestuur van KNBB vereniging Carambole
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