WEDSTRIJDBEPALINGEN 2021

Er zal worden gespeeld met viertallen. Het competitieprogramma (uit- en
thuiswedstrijden) zal per halve competitie worden vastgesteld. De verenigingsteams
worden in klasse ingedeeld.
De arbiters hebben zich geheel te houden aan de wedstrijdregels, aangegeven in bijgaand
arbitragereglement. Voor ieder wedstrijd zal van beide verenigingen (uit en thuis) een wedstrijdleider
aanwezig moeten zijn.
De vereniging geeft zelf de teams op zoals gespeeld gaat worden, met minimaal 2 en maximaal 4
reserves per team. Deze reserves mogen spelers zijn die in een ander team vaste spelers zijn, alsook
iemand die geen vaste speler in een team is. Iemand die in geen team vaste speler is mag bij
meerdere teams als reserve opgegeven worden.
In extreem moeilijke situaties (wanneer er geen- of onvoldoende reserves voorhanden
zijn) is er de mogelijkheid om per team een dubbele partij te laten spelen. Als een
dubbelspel gespeeld wordt, zal de speler met het laagste gemiddelde in het team
zijn/haar eigen partij met een staffel hoger gespeeld worden.
Indien een reserve onverwacht moet invallen, terwijl er al partijen gespeeld zijn, komt deze op de
opengevallen plaats te spelen. Dit geldt ook voor de dubbelspeler.
De arbiter der thuisspelende vereniging leidt de eerste partij, die der bezoekers de tweede en zo
vervolgens. Inmenging van de niet-leidende arbiter is verboden.
Voor de competitie wordt een wedstrijdleider aangewezen, waarmee de verenigingen alle punten, de
competitie betreffende, geregeld kunnen worden.
Een wedstrijd mag geen doorgang vinden, indien bij 4-tallen slechts 2 partijen gespeeld kunnen
worden. In voorkomende gevallen wordt een andere datum bepaald en zal de vereniging die dit
betreft vijf winstpunten in mindering worden gebracht.
Een speler, onder duidelijke invloed van alcohol, te beoordelen door de arbiter en de beide leiders,
mag niet aan de wedstrijden deelnemen. De betrokken vereniging moet voor een reservespeler
zorgen. Deze reservespeler moet de punten spelen als bepaald in artikel 23 en 24 van het reglement.
Zonder toestemming van de competitieleider kunnen geen wedstrijden naar een andere datum
verschoven worden. Verschuiven van wedstrijden moet tijdig, minstens één week tevoren, met de
competitieleider worden besproken. De competitieleider heeft formulieren ter beschikking. Andere
verklaringen kunnen niet geaccepteerd worden. Behoudens bijzondere gevallen, sterfgeval e.d.,
wordt door verhindering van spelers geen enkele wedstrijd uitgesteld.
Het aantal te behalen punten wordt op de competitievergadering vastgesteld.
Er wordt opgeteld met EEN. Voor gewonnen partijen worden TWEE punten gegeven, onbeslist EEN
punt en voor verloren partijen NUL punten. Er wordt een extra punt toegekend aan het team dat het
hoogste percentage van hun totaalpunten behaalt. Slechts de algemene ledenvergadering kan dit
wijzigen.
De wedstrijden worden maandag, donderdag en vrijdag gespeeld. Aanvangsuur is vastgesteld op
19.00 uur. Ten hoogste een half uur na dit tijdstip moet de eerste partij begonnen zijn. Wordt hiervan
afgeweken, dan worden TWEE (straf)punten in mindering gebracht.
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Een persoonlijke kampioen zal de competitie niet opleveren. Persoonlijke kampioenschappen zulle
worden gespeeld in klassen, verdeelt naar het gemiddelde.

Ieder federatielid, dat aan de lopende competitie deelneemt, kan tegen betaling van een tevoren
bepaald bedrag aan de kampioenschappen deelnemen. Komen er per klasse méér dan zes
deelnemers, dan wordt in voorrondes bepaald, welke zes (na de competitie) aan de persoonlijke
kampioenschappen kunnen deelnemen.

Door teams worden, na de competitie geen promotie/degradatiewedstrijden gespeeld. Indien teams
tijdens de teamkampioenschappen gelijk eindigen is het team met het hoogste percentage zoals
vermeld op Biljartpoint kampioen.
Voor persoonlijke titels worden slechts barragepartijen gespeeld, indien het aantal punten en het
moyenne exact gelijk zijn.
De competitie-standenlijst is elke week zichtbaar op www.biljartpoint.nl en indien mogelijk in de
plaatselijke pers of anderszins gepubliceerd.
Er zijn competitiemogelijkheden, indien voldoende belangstelling, voor alle speltypen. Dit geldt ook
voor persoonlijke kampioenschappen. Slechts biljarts met de afmeting 230 x 115 cm. komen in
aanmerking. Voor ALLE speltypen is dat van toepassing.
Jaarlijks worden de Midden-Brabantkampioenschappen gehouden op de 2e zaterdag van januari.
De deelnemers hiervoor komen uit de persoonlijke kampioenschappen, zowel libre als driebanden.
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