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Competitie Reglement District Rotterdam

Artikel 1:
Toepassing
De bepalingen van het Competitiereglement van de KNBB (CR) zijn van toepassing voor zover in de volgende artikelen
hiervan niet wordt afgeweken.
Artikel 2:
Wijziging van een team
Wijzigingen in de samenstelling van een team zijn alleen toegestaan na toestemming van de competitiebegeleider en met in
achtneming van de volgende punten.
a) De vereniging dient dit verzoek schriftelijk in bij de secretaris van het district.
b) Indien de vereniging toestemming krijgt voor de wijziging dient die vereniging een nieuw en volledig ingevuld
inschrijfformulier aan de secretaris van het district te doen toekomen.
c) Bij het toestaan van een wijziging zal een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht voor administratiekosten.
Artikel 3:
Wedstrijd datum en -tijd
Alle wedstrijden dienen op de vastgestelde datum te worden gespeeld en niet later dan om 19.30 uur aan te vangen.
Artikel 4:
Eerder spelen
In afwijking van artikel 3 mogen wedstrijden, na onderling overleg, op een eerdere dan de vastgestelde datum worden
gespeeld. Het is niet toegestaan om wedstrijden uit de tweede helft van de districtsronde zodanig te vervroegen dat zij
gespeeld worden voordat de eerste helft van de districtsronde volledig is afgerond.
Artikel 5:
Later spelen
In afwijking van artikel 3 is het spelen op een later tijdstip dan de vastgestelde datum in geval van zeer dringende redenen
slechts mogelijk NA verkregen toestemming van de desbetreffende competitie begeleider. De nieuwe datum wordt in
onderling overleg EN in overleg met deze competitiebegeleider vastgesteld. Nimmer mag een wedstrijd uit de eerste helft
zodanig worden uitgesteld, dat deze pas in de tweede helft van de districtsronde wordt gespeeld. De maximale duur om een
wedstrijd uit te stellen is 3 weken, maar tevens dient men zich te houden aan het bovengenoemde in dit artikel.
Artikel 6:
Partijpunten
Voor een gewonnen partij worden er twee extra (bonus) partijpunten aan de speler toegekend. Eindigt een partij in remise
dan wordt aan beide spelers tien partijpunten gegeven. De verliezer krijgt voor elke 10% van het aantal te maken
caramboles 1 punt. Als er punten in mindering worden gebracht, i.v.m. de 10- of 20% regeling, dan gaan ook de eventueel
aan deze speler toegekende bonuspunten in deze partij verloren.
De eindrangschikking wordt bepaald door het hoogst aantal behaalden partijpunten. Bij een gelijke stand is het
carambolepercentage bepalend.
Artikel 7
Niet opkomen
Aan een team, dat niet opkomt, worden geen partijpunten toegekend. Aan het wel opgekomen team wordt een aantal
punten toegekend, dat het gemiddelde is van het in de eerste helft van de competitie behaalde aantal partijpunten, met dien
verstande dat het gemiddelde altijd naar boven afgerond zal worden.
Artikel 8:
Uitslagformulieren en tellijsten
Het uitslagformulier moet binnen 48 uur op de competitiesiteVan BiljartPoint zijn ingevuld. De tellijsten worden bewaard
door de teamleiders tot het begin van het daaropvolgende seizoen. Bij het niet nakomen van dit artikel zal er bij een eerste
overtreding € 5.00 in rekening gebracht worden. Bij elke volgende overtreding wordt dit bedrag verdubbeld tot een
maximum van € 20.00.
Artikel 9:
Aanpassen partijlengte halverwege districtsronde
Na de eerste helft van de districtsronde wordt voor alle spelers die 4 of meer partijen hebben gespeeld, de partijlengte voor
de tweede helft van de districtsronde vastgesteld. Bij een verhoging naar boven is het aantal intervallen onbeperkt, maar bij
een verlaging betreft dit maximaal één interval. Bij spelers die aan het einde van de eerste helft nog geen 4 partijen hebben
gespeeld, zal de partijlengte worden aangepast zodra zij de 4e partij hebben gespeeld.
Artikel 10:
Aanpassen partijlengte voor beslissingswedstrijden
Indien er nog beslissingswedstrijden moeten worden gespeeld, wordt de partijlengte opnieuw vastgesteld.
Artikel 11:
Datum beslissingswedstrijd
De competitiebegeleider stelt de data, waarop deze beslissingswedstrijden moeten worden gespeeld, vast.
Artikel 12:
Nadere regels beslissingswedstrijden
Bij beslissingswedstrijden zijn geen dubbelpartijen toegestaan. Komt een team niet volledig op, dan gaan de partijpunten
verloren aan de tegenpartij. Komen van beide teams de spelers niet op, dan wordt aan beide teams voor die wedstrijd geen
partijpunten toegekend.
Artikel 13:
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin noch het CR noch dit reglement voorzien beslist het bestuur van het District Rotterdam van de Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond.
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