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1. ALGEMEEN
HOOFDSTUK 01.01. DEELNAME COMPETITIES
Artikel 01.01.01.

Opgave

Een vereniging kan deelname aan de competities van de NPB aanvragen, mits:
de vereniging minimaal bestaat uit 4 poolbiljarters die gerechtigd zijn om uit te komen voor deze
vereniging.
de aanmelding schriftelijk gebeurd.
Artikel 01.01.02.

01.

Inschrijfformulieren

Verenigingen

Een vereniging is verplicht om bij opgave het inschrijfformulier voor verenigingen in te vullen, hierop dienen te worden vermeldt:
naam van de vereniging.
naam speellokaal (per vereniging kan er maar één speellokaal zijn)
adres speellokaal.
telefoonnummer speellokaal.
sluitingsdag speellokaal.
voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging ( Incl. NAW gegevens en telefoonnummer )
het postadres en het E-mail adres (verplicht) van de vereniging.
aantal tafels waarop men competitie speelt
Deze bovenstaande, bij de NPB genoteerde personen zijn voor de NPB de vertegenwoordigers van de
vereniging. Wijzigingen hierin dienen onmiddellijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de NPB.

02.

Bestuur

De NPB heeft het recht om bestuursleden van een vereniging die zich niet goed kwijten van hun taak jegens de NPB niet in te schrijven als vertegenwoordiger van de vereniging.

03.

Spelers

Indien een vereniging een speler opgeeft voor het spelen van de competitie, dient men:
een inschrijfformulier voor spelers volledig in te vullen;
1 pasfoto bij te voegen, voorzien van naam en geb. datum.
Artikel 01.01.03.

Kosten

01.

Vereniging

02.

Spelers

-

de jaarlijkse bijdrage voor iedere speler die wordt opgegeven, wordt jaarlijks vastgesteld.

03.

Kosten voor spelers bij tussentijdse aanmelding

De kosten voor een vereniging m.b.t. het lidmaatschap bij de NPB zijn:
een jaarlijkse bondscontributie deze wordt jaarlijks vastgesteld
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Indien een speler wordt opgegeven na aanvang van de competitie, en voldoet aan het overschrijfreglement, wordt de jaarlijkse bijdrage van deze speler voor dat jaar verhoogd met een opslag voor administratiekosten.
Artikel 01.01.04

Spelerspassen

Iedere speler ontvangt, na betaling van de kosten, van de NPB een spelerspas die hoort bij de desbetreffende competitie. Deze spelerspas is alleen geldig indien de speler is opgenomen in het officiële ledenbestand van de NPB. Voor deelname aan wedstrijden dient iedere speler in het bezit te zijn van een geldige
spelerspas, zo niet dan geldt deze speler als ongerechtigde speler (zie ook Artikel 01.04.04). Per competitiejaar dient een nieuwe spelerspas te worden aangevraagd.
Artikel 01.01.05

Deelname aan meerdere competities binnen de NPB

In principe is deelname aan meer dan één competitie binnen de NPB mogelijk. Men dient wel voor iedere
deelname apart de jaarlijkse contributie te voldoen.
Artikel 01.01.06

Rookbeleid binnen de NPB

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in een openbare ruimte.
Toelichting:
De handhaving van het Rookbeleid (Tabakswet) is een zaak van de Overheid en niet de NPB. Reglementen en Statuten mogen niet in strijd zijn met de wet. De NPB kan en wil niet in de afweging van een ondernemer treden. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de gemaakt keuzes.
In openbare ruimtes mag, conform de tabakswet niet gerookt worden. Verenigingen dienen derhalve bezoekende verenigingen in de gelegenheid te stellen in een rookvrije ruimte te spelen. Indien dit niet mogelijk is, heeft het bezoekende team het recht de wedstrijd niet te spelen indien de juiste procedure
wordt gevolg:
Procedure
Het bezoekende team dient onmiddellijk de wedstrijdleider (telefoonnummer staat op de wedstrijdblok) te
bellen om te bezien hoe e.e.a. kan worden opgelost. Hierbij wordt een beroep gedaan op de welwillendheid van beide verenigingen/teams.
Indien de wedstrijdleider constateert dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden, wordt het thuisteam
aangemerkt als het niet team dat de wedstrijd niet uitspeelt. Het wedstrijdreglement is van kracht;
artikel 01.04.04 m.b.t. het niet uitspelen van een beker- cq competitiewedstrijd is van toepassing.
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HOOFDSTUK 01.02. WEDSTRIJDEN
Artikel 01.02.01.

NPB wedstrijden voor clubteams

01.

Black Ball

-

De wintercompetitie, deze competitie loopt van september t/m juli, incl. de nacompetitie.
De bekercompetitie, deze loopt parallel aan de wintercompetitie, incl. de bekerfinale.
Het Bal der Kampioenen, deze na afloop van de wintercompetitie
De Super Cup, deze na afloop van de wintercompetitie en de bekercompetitie
Andere clubteam evenementen, dit indien het bondsbestuur hiertoe besluit.

02.

Bindende wedstrijden

Deze wedstrijden, m.u.v. het Bal der Kampioenen conform besluit ALV, gelden als 'bindende wedstrijden'. Afmelden of afzeggen voor deze wedstrijden is niet mogelijk en artikel 01.04.04 is van toepassing.
Voor het Bal der kampioenen kan men zich wel afmelden. Als men echter niet komt opdagen (zonder afmelding) wordt dit beboet als niet opgekomen bij de bindende wedstrijd conform artikel 01.04.04.
Artikel 01.02.02.

01.

Nationale wedstrijden voor clubteams

Black Ball

De evenementen van de NPB gelden tevens als nationale wedstrijden.
Overzicht:
Kampioen super league
Kampioen bekercompetitie

is automatisch:
is automatisch:

Artikel 01.02.03.

Nationale wedstrijden individueel

01.
-

Black Ball

Het nationaal kampioenschap voor 6 - foot spelers individueel.
Het nationaal kampioenschap voor 6 - foot spelers koppel.
Andere nationale kampioenschappen voor 6 - foot spelers indien het bestuur hiertoe besluit.

Artikel 01.02.04.

01.

Nationaal kampioen Black Ball.
Nationaal bekerkampioen Black Ball

(Inter-) nationale wedstrijden

Black Ball.

De afvaardiging naar (inter-) nationale wedstrijden wordt jaarlijks, door het bondsbestuur, bekeken.
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HOOFDSTUK 01.03. OVERSCHRIJVINGEN
Artikel 01.03.01.

Vrijwaringbewijs

Indien een speler van vereniging wil veranderen dan dient hij in het bezit te zijn van een vrijwaringbewijs
of te wel een schuldenvrij verklaring. Om in het bezit te komen van een dergelijk bewijs, dient hij als
volgt te handelen.
De betreffende speler neemt contact op met de verenging waar hij lid wil worden en vraagt om
een blanco vrijwaringbewijs.
De betreffende speler vult dit formulier correct in.
De betreffende speler gaat met het ingevulde formulier naar het dagelijks bestuur van de vereniging waar hij wenst te vertrekken voor ondertekening van dit bewijs.
Indien het vrijwaringbewijs van de handtekening van een der bestuursleden, van de vereniging
waar hij wenst te vertrekken, is voorzien, gaat de betreffende speler met het vrijwaringbewijs
naar het bestuur van de vereniging waar hij wenst te gaan spelen, en zorgt ervoor dat het vrijwaringbewijs wordt voorzien van een handtekening van zijn 'nieuwe' vereniging.
De betreffende speler dient er ZELF voor te zorgen dat het vrijwaringbewijs tijdig in het bezit van
de NPB is.
Indien een speler onterecht géén (geldig) vrijwaringbewijs inlevert, dan kan hij gedurende de
competitie alsnog worden geschorst.
Artikel 01.03.02.

Problemen

De vereniging waar de speler wenst te vertrekken is verplicht om medewerking te verlenen bij het verstrekken van een vrijwaringbewijs, tenzij:
de speler nog in het bezit is van clubkleding en deze in goede staat in moet leveren.
de speler nog andere afspraken dient na te komen, die gemaakt zijn, hierbij tellen ook mondelinge – financiële - afspraken.
Indien de betreffende speler alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is de vereniging waar de speler wenst
te vertrekken, verplicht het vrijwaringbewijs alsnog te verstrekken.
Indien de vereniging waar de speler wenst te vertrekken zich, ondanks dat door de betreffende speler
aan alle verplichtingen is voldaan, blijft weigeren het vrijwaringbewijs te verstrekken, heeft het bondsbestuur van de NPB het recht om de betreffende speler alsnog speelgerechtigd te verklaren.
Artikel 01.03.03.

01.

Speelgerechtigdheid

Met ingang van het nieuwe seizoen

Indien de betreffende speler het vrijwaringbewijs opstuurt naar de NPB uiterlijk 30 juni 0.00 uur van dat
betreffende jaar, is hij onmiddellijk speelgerechtigd voor de nieuwe vereniging.
Artikel 01.03.04.

Blanco vrijwaringbewijs

Indien een speler een vereniging wil verlaten en in het bezit is van een geldig vrijwaringbewijs maar nog
geen keuze heeft gemaakt bij welke vereniging hij wenst te gaan spelen, kan hij het blanco vrijwaringbewijs opsturen naar de NPB. Met in acht name van artikel 01.03.03 heeft deze het recht om de keuze van
zijn nieuwe club dan door te geven wanneer deze dit wenst.
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Artikel 01.03.05.

Geen vrijwaring

De betreffende speler heeft geen vrijwaringbewijs nodig, indien:
de vereniging waarvan hij lid is zich opheft en niet meer deelneemt aan de competitie en dus
geen lid meer is van de NPB.
Let wel: indien de vereniging zich opheft tijdens de lopende competitie, en de betreffende speler heeft al
een bindende wedstrijd voor die vereniging gespeeld in de lopende competitie, dan is overschrijving NIET
meer mogelijk.
Artikel 01.03.06.

Verjaren

Schulden aan de vereniging kunnen niet verjaren, uitgezonderd artikel 01.03.05.
( maximum schuld aan vereniging € 45,= conform besluit ALV )
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HOOFDSTUK 01.04. STRAFFEN EN BOETES
Artikel 01.04.01.
-

Voorafgaande bepalingen Straffen en Boetes (Sancties)

De bevoegdheid tot het opleggen van straffen en boetes, alsmede de bepaling van de hoogte
daarvan, is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan het Bondsbestuur.
De hoogte van een opgelegde straf of boete welke maximaal kan worden opgelegd blijkt uit de
artikelen 01.04.03 tot 01.04.07.

Artikel 01.04.02.

Voorafgaande bepalingen Administratiekosten

Door het Bondsbestuur kunnen aan een vereniging administratiekosten in rekening worden gebracht in de
gevallen als omschreven in artikel 01.04.06.
Artikel 01.04.03.

Gedrag van de deelnemers

Het gedrag van alle spelers die aan evenementen georganiseerd door de NPB deelnemen, zijn gebonden
om de regels na te leven. De spelers (respectievelijk de teamleiders) zijn zelf verantwoordelijk voor het
naleven en zich bewust zijn van alle varianten of wijzigingen van deze de regels c.q. voorschriften. Deze
regels c.q. voorschriften en eventuele wijzigingen zullen beschikbaar zijn vóór het evenement
Van de spelers en de teamleiders worden verwacht zich te allen tijde te gedragen in een dergelijke manier die is te verwachten van een speler en teamleider, en die op geen enkele wijze kan worden gezien
als negatief tegenover de NPB, hun collega-spelers, officials, vertegenwoordigers van de NPB of sponsors. Gebaseerd op het voorgaande dienen alle spelers en teamleiders hun best te doen zich te gedragen
op een manier die de sport het meeste respect brengt.
Het positieve beeld van de sport is een waardevol bezit en brengt voordelen voor alle spelers en leden
van de NPB. Gebaseerd op dit, het is de plicht van elk individu zich te onthouden van onnodige aanvallen
op sponsors, andere spelers, of de NPB wanneer de speler zich uit tegen vertegenwoordigers van de c.q.
op (sociale) media . Een zakelijke verklaring van de gebeurtenissen en/of onbevredigende omstandigheden zijn niet verboden, maar moeten worden gemaakt op een dergelijke manier dat het geen schade aan
de NPB, de financiële belangen van een sponsor, of het algemene imago van de sport kan toebrengen.
Een sanctie kan worden opgelegd aan elke speler of teamleider die een of meer van deze regels overtreedt. Een speler kan worden gediskwalificeerd van deelname aan evenementen georganiseerd en/of gesanctioneerd door de NPB zowel gedurende het evenement als na afloop van het evenement.
Artikel 01.04.04.

Overtredingen; competitie of bekercompetitie

Als overtreding zal worden bestraft:
het als vereniging in een officiële wedstrijd laten uitkomen van een daartoe ongerechtigde speler:
€ 45,=. Tevens zal de door de niet-gerechtigde speler gespeelde wedstrijd worden aangemerkt
als een verlieswedstrijd.
het als niet daartoe gerechtigde speler spelen van een officiële wedstrijd: schorsing van 4 officiële
wedstrijden.
het als vereniging voor de eerste maal niet opkomen tijdens een competitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal het betreffende team van de vereniging 2 wedstrijdpunten in mindering krijgen. De wedstrijd zal op een door de wedstrijdleider aan te wijzen tijdstip worden ingehaald.
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-

-

-

het als vereniging voor de tweede en volgende maal niet opkomen tijdens een competitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal het betreffende team van de vereniging 2 wedstrijdpunten in mindering
krijgen. De wedstrijd zal op een door de wedstrijdleider aan te wijzen tijdstip worden ingehaald.
Het Bondsbestuur kan tevens besluiten het betreffende team van de vereniging uit competitie te
nemen, waardoor het betreffende team tevens uitgesloten is van de bekercompetitie.
het als vereniging niet opkomen tijdens een bekercompetitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal voor
het betreffende team de wedstrijd als verlieswedstrijd worden aangemerkt, en zal het team zijn
uitgeschakeld voor zowel de hoofdronde als de terugvalronde.
Het als vereniging spelen van een bindende wedstrijd op een ongekeurde poolbiljarttafel: De
wedstrijd van het betreffende thuisspelend team wordt als verloren beschouwd.
het als team van een vereniging wijzigen van de teamopstelling nadat de opstellingsgegevens zijn
uitgewisseld: de wedstrijd van het betreffende team wordt als verlieswedstrijd aangemerkt. Tevens wordt de teamleider geschorst voor maximaal vier officiële wedstrijden.
het als thuisspelende vereniging niet tijdig ( d.w.z. de op de speeldag volgende zaterdag 12.15
uur ) doorgeven van de uitslag van een wedstrijd aan de NPB: €. 12,50
het als thuisspelende vereniging niet tijdig (d.w.z. de op de speeldag/week volgende woensdag)
inleveren van het wedstrijdformulier aan de NPB: € 12,50.
het als thuisspelende vereniging niet correct invullen van het wedstrijdformulier, dan wel het gebruik van een niet door de NPB voorgeschreven wedstrijdformulier voor dat seizoen: € 7,50.
het als uitspelende vereniging op verzoek van de NPB niet ter beschikking stellen van een kopie
wedstrijdformulier: € 7,50 (N.B. beide verenigingen zijn verplicht hun exemplaar van het wedstrijdformulier tenminste gedurende één kalenderjaar te bewaren)
het niet uitspelen van een competitiewedstrijd: € 45,=. Tevens zal het betreffende team van de
vereniging 2 wedstrijdpunten in mindering krijgen. De betreffende wedstrijd moet alsnog worden
uitgespeeld met de stand waarop de wedstrijd onderbroken werd. Het bondsbestuur bepaald de
stand van de onderbroken wedstrijd. Eventueel kan het bondsbestuur besluiten de wedstrijd op
neutraal terrein te laten afspelen.
het niet uitspelen van een bekerwedstrijd: € 45,=. Tevens zal voor het betreffende team de
wedstrijd als verlieswedstrijd worden aangemerkt, en kan het team, door het bondsbestuur, worden uitgesloten van verdere deelname aan de bekercompetitie.
Men dient te allen tijde de wedstrijdformulieren tijdig in te leveren. Is bij de controle van gerechtigheid van spelers het wedstrijdformulier 2 weken na de speeldag nog steeds niet bij de NPB
aanwezig, zal, ongeacht eerder opgelegde sancties, het betreffende team van de vereniging 2
wedstrijdpunten in mindering krijgen. Wordt door de vereniging het wedstrijdformulier alsnog bij
de NPB ter inzage geven dan kan het bondsbestuur besluiten dat de sanctie te niet word gedaan.

Artikel 01.04.05.

Overtredingen; toernooien

Als overtreding zal, behoudens Artikel 01.04.03, worden bestraft:
het als speler overtreden van de kledingsvoorschriften: uitsluiting van het betreffende toernooi.
het als speler niet tijdig afmelden voor een toernooi: inschrijfgeld met een minimum van € 10,--.
het als speler niet (tijdig) opkomen tijdens een toernooi: uitsluiting van het betreffende toernooi
alsmede een boete wegens on af gemeld afwezig ( 2½ maal het inschrijfgeld met een minimum
van € 25,-- ) alsmede eventueel een schorsing voor het volgende toernooi.
het als speler overtreden van de kledingsvoorschriften bij de prijsuitreiking: uitsluiting van het
volgende toernooi.
het niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking (tenzij met toestemming van de toernooileiding): het
vervallen van het gewonnen prijzengeld, punten en eventuele beker c.q. trophy.
onsportief gedrag / ruw spel (na één officiële waarschuwing): uitsluiting van het betreffende
toernooi alsmede het vervallen van het gewonnen prijzengeld, punten en eventuele beker c.q.
trophy alsmede eventueel een schorsing voor deelname aan het volgende toernooi of de toernooicyclus.
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Artikel 01.04.06.

Administratiekosten

Administratiekosten worden in rekening gebracht, indien:
als vereniging een team terugtrekken uit de competitie: € 45,--. Tevens vervallen alsdan alle
rechten die dit team ten aanzien van league indeling had verworven. Indien een vereniging dat
seizoen weer een team terugtrek, worden de kosten € 100,--. Voor ieder volgend team wordt dit
bedrag met € 100,00 verhoogd (dus € 200,-- dan € 300,00 en telkens € 100,00 meer). (dit conform besluit ALV 2010)
Artikel 01.04.07.
-

Iemand die het bondsbestuur van de NPB of personen uit het bondsbestuur in diskrediet brengt,
of verbaal dan wel non-verbaal beledigt of bedreigt, kan, eventueel na gehoord te zijn door het
bondsbestuur, geschorst worden voor deelname aan activiteiten van de NPB met een maximum
van een jaar. Deze schorsing kan zowel een voorwaardelijke als een onvoorwaardelijke schorsing
zijn of een combinatie van beide.

Artikel 01.04.08.
-

Schulden na opheffing

Indien een vereniging na opheffing nog schulden heeft bij de NPB, dan heeft de NPB het recht
om deze schulden te verhalen op de op het moment van opheffing ingeschreven leden van die
vereniging, welke leden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige schuld.

Artikel 01.04.09.
-

Algemeen

Scheidsrechterscursus

Periodiek worden scheidsrechterscursussen georganiseerd. Deelname aan de cursussen is in het
kader van fairplay verplicht. Spelers die niet deelnemen aan de scheidsrechterscursus worden
niet beboet. Indien er herhaaldelijk klachten over een onbevoegde scheidsrechter is het bondsbestuur gerechtigd de betreffende speler te verbieden als scheidsrechter op te treden
Het Bondsbestuur heeft tevens, in afwijking van artikel 02.06.13 en 04.04.12 het recht om met
terugwerkende kracht een beslissing van een onbevoegde scheidsrechter te herzien, hetgeen zou
kunnen leiden tot een andere wedstrijduitslag. Hiertegen is dan geen beroep mogelijk bij de bezwarencommissie tuchtzaken. Dit conform besluit ALV 2011.
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HOOFDSTUK 01.05. DIENSTEN
Artikel 01.05.01.

Adresstickers

Indien een vereniging gebruik wenst te maken van de adresstickers die door het secretariaat worden beheerd, dan dient men hierover contact op te nemen met het secretariaat van de NPB. De kosten voor deze dienst worden doorberekend aan de vereniging inclusief eventuele verzendkosten.
Artikel 01.05.02.

Wedstrijdblok`s

Een maal per seizoen ontvangt iedere vereniging per 2 teams, kosteloos, een wedstrijdblok. Indien men
tussentijds een wedstrijdblok nodig heeft, dan kan men contact opnemen met het secretariaat om de beschikking te krijgen over een wedstrijdblok. De kosten voor deze dienst worden doorberekend aan de
vereniging inclusief eventuele verzendkosten.
Artikel 01.05.03.

NPB reglementen

Indien een vereniging wenst te beschikken over een extra versie van de reglementen van de NPB dan
kunnen een aantal exemplaren via het secretariaat besteld worden. De kosten voor deze dienst worden
doorberekend aan de vereniging inclusief eventuele verzendkosten. Het is ook mogelijk deze gratis te
downloaden via de website www.npb.nl.
Artikel 01.05.04.

Aanvraag van diensten

Indien men gebruik wenst te maken van een van de aangeboden diensten, dan kunt U contact opnemen
met het secretariaat omtrent informatie betreffende kosten etc.
Artikel 01.05.05.

Uitslagendienst

De uitslagen van de diverse speelweken kunnen op de volgende manieren worden opgevraagd:
Internet op de site www.npb.nl
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HOOFDSTUK 01.06. BIJZONDERE REGELS EN OMSTANDIGHEDEN
Artikel 01.06.01.

Reglementen van verenigingen

Bij onoplosbare problemen tussen verenigingen en lid/leden van die betreffende vereniging, waarbij uiteindelijk het bondsbestuur van de NPB een beslissing dient te nemen, zijn de reglementen van de Nederlandse Poolbiljart Bond van toepassing. Statuten van verenigingen worden alleen gerespecteerd indien
gebruikt is gemaakt van de door de NPB beschikbaar gestelde model statuten en deze bij de NPB zijn gedeponeerd.
Artikel 01.06.02.

01.

Toegang lokaliteit waar de wedstrijd moet worden gespeeld

Toegang

Iedere vereniging moet ervoor zorgen dat aan een team/speler toegang tot het speellokaal wordt verleend en dient ervoor te zorgen dat het team/speler onder normale omstandigheden zijn/haar wedstrijden
kan spelen.

02.

(Wettelijk) café verbod

Indien een speler (wettelijk) café verbod heeft, dan dient de vereniging, via de kastelein, van het verenigingslokaal de NPB en de betreffende vereniging hierover te informeren. Afhankelijk van de situatie en de
motivatie van het café verbod, kan de NPB besluiten dat de wedstrijd eventueel op een neutrale poolbiljarttafel worden afgewerkt. De wedstrijdleider beslist welke lokaliteit hiervoor wordt gekozen.
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HOOFDSTUK 01.07. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 01.07.01.

Bondsbestuur

EEN VERENIGING DAN WEL EEN SPELER IS TEN ALLE TIJDEN VERPLICHT IN GEVAL VAN EEN CONFLICT, HETZIJ MET HET BONDSBESTUUR, HETZIJ MET EEN ANDERE VERENIGING, DE VOLLEDIGE
RECHTSGANG VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN DE NPB TE DOORLOPEN IN PLAATS VAN NAAR EEN
(BURGER-) RECHTER TE GAAN (CONFORM A.L.V. 2002-2003).
IN ALLE GEVALLEN, DIE THUISHOREN IN DIT REGLEMENT, EN DIE NIET VOORKOMEN IN DIT REGLEMENT, BESLIST HET BONDSBESTUUR VAN DE NPB, MET IN ACHTNEMING VAN HAAR BEVOEGDHEDEN.
(ZIE STATUTEN NPB)

Artikel 01.07.02.

01.

houden

Wisselbeker

De speler c.q. team wat de wisselbeker -tijdelijk- krijgt dient deze beker in goede staat te onder-

02.

De speler c.q. team wat de wisselbeker -tijdelijk- krijgt dient de wisselbeker in te leveren voor de
finaledag van het evenement waar de wisselbeker betrekking heeft of op een andere door de NPB aangegeven dag.
Artikel 01.07.03
Over Aansprakelijkheid
Deelname aan evenementen georganiseerd door de NPB gebeurt op eigen risico. Het bestuur e.o. de vereniging kan op geen enkele wijze voor geleden schade, in welke vorm dan ook, aansprakelijk gesteld
worden.
Artikel 01.07.04
Privacy Policy
De NPB neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Conform de wet ”Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG)
heeft de NPB een Privacy Policy ontwikkeld. De volledige tekst van dit document kunt u
terugvinden op onze website; www.npb.nl -> reglementen.
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2. COMPETITIE
HOOFDSTUK 02.01. INSCHRIJFFORMULIEREN
Artikel 02.01.01.

Inschrijfformulier voor teams

Indien de aangesloten vereniging een team wil aanmelden voor deelname aan de competitie van de NPB
dan dient uiterlijk voor 15 juli, van het betreffende jaar, een inschrijfformulier voor teams ingediend te
worden, gezamenlijk met het inschrijfformulier voor verenigingen. (Zie algemeen hoofdstuk 01.)
Op dit inschrijfformulier voor teams dienen te worden ingevuld:
de naam van de vereniging;
de speellocatie van de vereniging;
het totaal aantal teams dat de vereniging opgeeft;
het totaal aantal spelers dat de vereniging opgeeft;
de speeldag waarop het betreffende team de thuiswedstrijden afwerkt;
minimaal vier namen van spelers;
de geboortedatum van deze spelers;
betreft het hier een mannelijke of vrouwelijke deelnemer;
Vermelding van eventuele vereniging waarvan de betreffende speler in het verleden lid is geweest.
eventuele overige spelers, eveneens met geboortedatum, man of vrouw en eventueel de oude
vereniging.
Indien het hier gaat om spelers die in het verleden reeds in het bezit zijn geweest van een spelerspas van
de NPB, dan hoeft geen apart inschrijfformulier voor spelers te worden ingevuld. Betreft het echter een
nieuwe speler, dus een speler die het lidmaatschap bij de NPB voor het eerst aanvraagt, dan dient wel
een inschrijfformulier voor spelers ingevuld te worden. (Zie Algemeen hoofdstuk 01)
Iedere vereniging kan een onbeperkt aantal teams opgeven, met in acht name van het aantal beschikbare speeldagen en het aantal beschikbare biljarttafels.
Artikel 02.01.02.

01.

Opstelling van een team

opstelling

Indien uit het inschrijfformulier voor teams blijkt dat een vereniging een niet logische opstelling heeft ingediend, b.v. 1 superleague en 3 promotieleague spelers opgegeven in de derde league, dan houdt de
NPB zich het recht voor hierover vragen te stellen en desnoods de opstelling niet te accepteren (en dus
de daarbij behorende licentie intrekken). Dit is ook van toepassing indien uit het wedstrijdformulier (dus
gedurende het speelseizoen) een niet logische opstelling blijkt. In dit laatste geval kan het bondsbestuur:
Een wedstrijd laten overspelen
Een waarschuwing geven aan de betreffende vereniging
Een verbod geven om in die samenstelling in de betreffende league te spelen

02.

licentie

Een licentie (indeling in een bepaalde league) blijft ten alle tijden eigendom van de NPB een wordt alleen
voor één jaar toegewezen aan een vereniging. Dit op basis van (zie ook artikel 02.02.02) o.a.:
- indeling en resultaatvoorafgaande jaar
- opstelling van het team bij de inschrijving
- overige regels gesteld in dit wedstrijdreglement
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HOOFDSTUK 02.02. COMPETITIE - INDELING.
Artikel 02.02.01.

Opbouw

Bij de opbouw van de leagues wordt gestreefd naar het piramide principe, de leagues worden van hoog
naar laag als volgt opgebouwd: 1, 2, 4, 8, 16 etc. ( 1 superleague, 2 promotieleagues, 4 eerste leagues, 8
tweede leagues etc. ) Het bondsbestuur kan hier om moverende redenen van afwijken.
Artikel 02.02.02.

Indeling

Voor elk competitiejaar worden de leagues door het bondsbestuur ingedeeld. Dit met in acht name van
de indeling van het voorafgaande jaar en de promotie - degradatie regeling. Het bondsbestuur (zie ook
artikel 02.01.02) heeft het recht hiervan in bijzondere gevallen af te wijken indien de situatie dit vraagt.
In beginsel bestaat de indeling binnen de NPB competitie uit leagues en sub -leagues.
Onder league wordt verstaan de benaming van de gehele league, b.v. 2e league etc.
Onder sub -league wordt verstaan de ondergeschikte league, b.v. 2e league A, B of 3e league
A,B.

01.

Aantal teams per league / Aantal teams per vereniging in een League

02.

Aantal teams per vereniging in een Sub -League

03.

Opvullen van opengevallen plaatsen in een League

Iedere league bestaat in beginsel uit 11 à 12 team, maar het bondsbestuur heeft het recht hiervan af te
wijken indien de situatie dit vraagt. Het aantal teams in een league is afhankelijk van het aantal sub leagues.
Per sub -league mogen maximaal 2 teams uit eenzelfde vereniging deelnemen aan de competitie.
Indien er door het wegvallen van teams, door b.v. opheffing van teams, plaatsen in een league vrijkomen
dan heeft het bondsbestuur het recht om deze plaatsen op te vullen met teams die het bondsbestuur capabel acht om deze plaats in te nemen. Verder kunnen verenigingen op het inschrijfformulier voor teams
wensen omtrent de indeling aangeven. Indien aan deze wensen, op een verantwoorde basis, gevolg kan
worden gegeven, dan zal hiermee rekening gehouden worden, dit ter bepaling door het bondsbestuur.
Artikel 02.02.03.

Promotie & degradatie regeling

In dit reglement (bijlage 1) is de promotie & degradatie regeling opgenomen. Van deze regeling zal in
beginsel niet worden afgeweken. Alleen als zich extreme of bijzondere zaken voordoen tijdens het seizoen
dan heeft het bondsbestuur het recht deze regeling aan te passen. Uiteraard zal deze aanpassing door
het bestuur worden toegelicht.
Artikel 02.02.04.

Promotie & degradatie regeling een bij gelijke stand

Bij een gelijke stand (in punten) in de competitie en daarmee de bepaling van rechtstreekse promotie of
degradatie en/of een kampioenschap wordt in voorkomend geval een beslissingswedstrijd gespeeld, in
de overige gevallen (dus indien er geen kampioenschap, directe promotie of degradatie is) is het framesaldo bepalend. Is ook dit gelijk dan volgt alsnog een beslissingswedstrijd.
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HOOFDSTUK 02.03. HET TEAM
Artikel 02.03.01.

01.

Aantal spelers

Black Ball senioren competitie:

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers die allen in het bezit dienen te zijn van een geldige spelerspas
voor dat betreffende seizoen ( Zie Algemeen 01.04.04 ).
Artikel 02.03.02.

Teamleider

Een van de 4 opgegeven spelers(ster`s) zal op de wedstrijdavond als teamleider fungeren. De taak van
de teamleider van het thuisspelend team is:
het correct invullen van het wedstrijdformulier. ( Zie Algemeen 01.04.04 )
het controleren van de spelerspassen van de tegenstander.
het zorgen voor een deskundige leiding tijdens de wedstrijden.
De taak van de teamleider van het uitspelend team is om voor aanvang van de wedstrijd te:
controleren of de spelerspassen van de tegenstander correct zijn.
controleren of de wedstrijdtafel is voorzien van de keuringsstempel van de NPB.
Indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd, dan dient men direct, dus voor aanvang van de wedstrijd contact op te nemen met de wedstrijdleider. Tevens dit men dit op het wedstrijdformulier te vermelden. Is eenmaal een aanvang gemaakt met de wedstrijd dan is reclamatie niet meer mogelijk en dient
de wedstrijd gespeeld te worden.
Beide teamleiders zijn verantwoordelijk voor een soepel verloop van de wedstrijd.
Artikel 02.03.03.

Invalbeurten in een ander team

Het is toegestaan om een speler uit een ander team een invalbeurt te laten maken in een ander team.
Binnen de NPB worden de invalbeurten gekoppeld aan de league waarin men invalt. We onderscheiden
de volgende mogelijkheden:
-

invalbeurten waarbij een speler invalt in een team dat in dezelfde league uitkomt.
invalbeurten waarbij een speler invalt in een team dat speelt in een hogere league.
bijzondere situatie.

Let wel: een speler mag maar één wedstrijd per avond spelen en ook bekerwedstrijden worden als bindende wedstrijden beschouwd en meegeteld bij het aantal invalbeurten.

01.

Invalbeurt in een team in dezelfde league

02.

Invalbeurt indien twee teams van een vereniging in dezelfde sub -league zijn ingedeeld

Indien van een vereniging twee of meerdere teams in dezelfde league uitkomen, is het aantal invalbeurten, van spelers van deze teams onderling, onbeperkt. (m.u.v. artikel 02.03.03 “bijzondere situatie”)
Indien in een sub -league 2 teams uit een vereniging zijn ingedeeld, dan zijn de volgende regels van toepassing:
De opgegeven spelers, bij aanvang van het seizoen, van team A alsook van team B mogen geen
invalbeurten verzorgen in de league waarin beide teams uitkomen. ( Speler van team A mag niet
invallen bij team B )
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-

-

03.

Spelers die vanuit een lagere league een invalbeurt op een van beide teams heeft gemaakt, mag
geen invalbeurt meer op het andere team uit deze league verzorgen.
Voorbeeld:
Speler Jansen uit het C team van PBC 't Biljart, uitkomend in de 1e league, maakt een invalbeurt
in het A team van de vereniging, uitkomend in de Superleague. Deze speler mag nu geen invalbeurten meer maken in het B team, eveneens uitkomend in de superleague.
Deze regel is niet van toepassing in de 2e en 3e league (ALV 2011). In de tweede en derde league
mag men in dezelfde sub -league onbeperkt uithelen, dus stel PBC 't Biljart heeft twee teams in
de tweede league A dan mogen die spelers onderling onbeperkt wisselen.

Invalbeurt in een team in een hogere league

Indien van een vereniging twee of meerdere teams uitkomen in verschillende leagues van de NPB dan
geldt de volgende regel:
Een speler uit een lagere league mag vier keer in een hogere league uitkomen zonder dat die gevolgen heeft voor zijn oorspronkelijke team.
Voorbeeld:
Speler Janssen speelt normaliter in de 3e league, in week 5, 6, 7 en 8 heeft hij een invalbeurt in
de 2e league. In week 9 speelt speler Janssen gewoon weer in de 3e league. In week 10 heeft hij
zijn vijfde invalbeurt in de tweede league. Op dat moment is speler Janssen niet meer gerechtigd
om uit te komen in de 3e league en moet hij minimaal 2e league blijven spelen.

04.

Bijzondere situatie

Indien van een vereniging drie of meerdere teams uitkomen in verschillende league van de NPB dan kan
er een bijzondere situatie ontstaan, n.l.
Een speler uit een lagere league heeft vijfmaal maal een invalbeurt gehad in een hogere league
en dient dus in deze hogere league te blijven, deze speler heeft, ondanks dat hij vijf keer in een
hogere league heeft gespeeld, het recht om wederom twee keer in een hogere league een invalbeurt te hebben.
Voorbeeld 1:
Speler Janssen speelt normaliter in de 3e league, in week 3, 4, 5 en 6 heeft hij een invalbeurt in
de 2e league. In week 7 speelt speler Janssen gewoon weer in de 3e league. In week 8 heeft hij
zijn vijfde invalbeurt in de tweede league. Op dat moment is speler Janssen niet meer gerechtigd
om uit te komen in de 3e league en moet hij minimaal 2e league blijven spelen. In de bekerronde
na week 8 heeft speler Janssen echter wederom een invalbeurt, nu in de 1e league. DIT IS DUS
TOEGESTAAN !!!!
Voorbeeld 2:
Speler Janssen speelt normaliter in de 3e league. In week 3, 4, 5 en 6 heeft hij een invalbeurt in
de 1e league. In week 7 speelt speler Janssen gewoon weer in de 3e league. Dit is correct. In
week 8 heeft hij zijn vijfde invalbeurt, nu in de Promotieleague. Speler Janssen heeft nu dus 5x
een invalbeurt in een hogere league gehad. Speler Janssen dient er nu rekening mee te houden
dat hij gebonden is aan de 1e league. Hij mag dus geen 2e en 3e league meer spelen.

05.
-

Speelgerechtigdheid lager gaan spelende Spelers

Spelers mogen niet meer dan 2 leagues lager spelen t.o.v. het voorgaande speelseizoen.. Het
Bondsbestuur kan op verzoek van de speler/vereniging hiervan afwijken, maar kan dan aanvullende voorwaarden stellen.

Artikel 02.03.04.

Controle ongerechtigde spelers

De NPB controleert de wedstrijdformulieren op ongerechtigde spelers. Indien malversaties plaatsvinden
zullen er sancties worden opgelegd. ( Zie Algemeen Hoofdstuk 01.04 ).
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Artikel 02.03.05.

Terugtrekken team

Indien zich een team terugtrekt uit de competitie dan gelden de volgende regels:

01.

Terugtrekken in de 1e helft van het seizoen:

Indien een team zich terugtrekt uit de competitie voordat de 1e helft van de competitie volledig is afgewerkt, dan worden alle wedstrijduitslagen van het desbetreffende team uit de stand verwijderd.

02.

Terugtrekken in de 2e helft van het seizoen:

Indien een team zicht terugtrekt uit de competitie nadat de 1e helft van de competitie volledig is afgewerkt, dan blijven de uitslagen uit de 1e helft van het seizoen van het betreffende team in de stand opgenomen en worden alleen de uitslagen van de 2e competitiehelft uit de stand verwijderd.
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HOOFDSTUK 02.04. DE SPEELDAG
Artikel 02.04.01.

De thuisspeeldag

Ieder team bepaald zelf de speeldag waarop een team haar thuiswedstrijden wil afwerken. Er kan gekozen worden van maandag t/m vrijdag.

01.

De uitspeeldag

02.

Meerdere teams op een speeldag

Bij uitwedstrijden dient men zich aan te passen aan de thuisspeeldag van de tegenstander.
In principe dient ieder team bij opgave een andere thuisspeeldag op te geven. Indien een vereniging echter in de problemen komt, kan men twee teams op dezelfde thuisspeeldag laten spelen. Ook hier geldt
dat daar een geldige reden voor moet zijn en dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Verenigingen
dienen zelf het speelschema te controleren of dit niet tot twee thuiswedstrijden op een dag leid. De NPB
controleert dit alleen aan de hand van de inschrijflijsten en niet bij wijzigingen daarna.
Indien er twee thuiswedstrijden op een dag zijn dient de vereniging dit binnen één week na de uitreiking
van de papieren bij het begin van het seizoen schriftelijk te melden aan het secretariaat. De NPB zal kan
een oplossing proberen te vinden. Bij speeldagwijzingen na de uitreiking van de competitie papieren moet
de vereniging dit zelf oplossen waarbij de wedstrijd in dezelfde speelweek gespeeld dient te worden. In
uitzonderingsgevallen kan de wedstrijdleider van de NPB hiervan ontheffing verlenen.
LETOP: conform besluit ALV 2013 is het bondsbestuur gerechtig om bij een speeldag wijziging die plaatsvinden na 10 augustus van een speeljaar kosten in rekening te brengen (ad € 25,-- per wijziging).

03.

Spelen op andere speeldag bij beslissingswedstrijden.

Beslissingswedstrijden zijn bindende wedstrijden conform het wedstrijdreglement. De opgeven thuisspeeldag niet van toepassing. Het bondsbestuur bepaald de locatie en speeldag (eventueel in het weekend). Deze door het Bondsbestuur vastgestelde speeldatum, aanvangstijd en speellocatie kan niet door
de deelnemende verenigingen cq teams worden gewijzigd. Afmelden of omzetten is ook niet mogelijk.
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HOOFDSTUK 02.05. KLEDING
Artikel 02.05.01.

01.

Dresscode / kleding`s voorschift

Algemeen

De dresscode (kledingvoorschrift) is van toepassing op de “aan de beurt” zijnde speler.
Er mag zowel in korte mouwen als in lange mouwen worden gespeeld. Indien men echter in korte mouwen speelt en draagt daaronder een kledingstuk dat de armen bedekt, dient dit kledingstuk van dezelfde
kleur te zijn als het speeltenue. Het dragen van een kledingstuk over het tenue is niet toegestaan.

02.

Superleague en Promotie leagueteams

03.

Andere leagues

Tijdens officiële wedstrijden geldt dat de spelers dienen te voldoen aan dresscode B.
Dresscode B houdt in:
Zwarte/donkere geklede pantalon of nette (donkere) zwarte spijkerbroek
Effen hemd, effen polo, clubtenue of sponsortenue.
Donkere sokken
Zwarte, geklede schoenen (geen gymschoenen, geen Meindels, geen Bergschoenen)
Tijdens officiële wedstrijden geldt dat de spelers dienen te voldoen aan dresscode C.
Dresscode C houdt in:
lange pantalon of spijkerbroek
Effen hemd, effen polo, clubtenue of sponsortenue.
Artikel 02.05.02.

Wat te doen bij problemen

Indien een of meerdere spelers van een team niet correct gekleed zijn, dan dient dit door de teamcaptain
gemeld te worden aan de teamcaptain van de tegenstander. De speler(s) moeten dan de mogelijkheid
krijgen om de kleding aan te passen aan de gestelde normen. Eventueel moet men de speler toestemming geven om naar huis te gaan om van kleding te wisselen. Men dient deze speler dan op plaats 4 op
het wedstrijdformulier te zetten. De speler kan dan naar huis gaan maar dient weer aanwezig te zijn op
het moment dat hij moet spelen. Is hij dan niet aanwezig dan is deze eerste wedstrijd verloren.
Indien de speler(s) weigeren hun kleding aan te passen aan de normen, dan kan de teamleider dit op het
wedstrijdformulier, onder de kolom opmerkingen, vermelden. Alle wedstrijden kunnen dan gewoon afgewerkt worden. Bij controle door een NPB official is artikel 02.05.03 van toepassing (zie aldaar)
Artikel 02.05.03.

Controle & Sanctie

De NPB heeft het recht steekproefsgewijs controles uit te voeren. Bij een eventuele controle op de kledingvoorschriften zal de Official van de NPB bij schending van dit reglement ter plaatse een opmerking
maken bij de kolom opmerkingen op het wedstrijdformulier. De betreffende speler (die dus niet voldoet
aan de kledingplicht) geldt dan als “speler in gebreke”. Het betreffende team, en dus ook de betreffende
team/vereniging, is dan in gebreke. De wedstrijd dient wel normaal te worden afgewerkt (als dat niet gebeurd is artikel 01.04.04. van toepassing) De sancties bij niet correct geklede speler(s) (‘speler in gebreke’) worden per geval bepaald door het bondsbestuur op voordracht van de wedstrijdleider. En kan variëren van een waarschuwing tot maximaal een geldboete (max. € 45,--) eventueel in combinatie met aftrek
van wedstrijdpunten bij herhaalde overtreding. Een NPB Official die aanwezig is als speler is NIET gerechtigd deze controle uit te voeren. Ook is een NPB official niet gerechtigd een controle uit te voeren tijdens
een wedstrijd waarbij een team van zijn eigen lokaal/vereniging is betrokken gedurende beker of competitiewedstrijden.
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HOOFDSTUK 02.06. DE WEDSTRIJD
Artikel 02.06.01.

Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip van een wedstrijd is vastgesteld op 20.00 uur van de betreffende wedstrijddag. Indien partijen in onderling overleg besluiten om het aanvangstijdstip te vervroegen dan is dit toegestaan,
de wedstrijd dient echter uiterlijk om 20.00 uur een aanvang te nemen.
Artikel 02.06.02.

Tegenstander niet aanwezig

Indien een team om 20.15 uur niet aanwezig is, dan dient de teamleider van het thuisspelende team
eerst contact op te nemen met het clublokaal van de tegenstander om te vragen of het betreffende team
onderweg is. Indien dit het geval is, dient men te wachten tot 20.30 uur. Indien de tegenstander dan nog
steeds niet aanwezig is, dient de teamleider contact op te nemen met de wedstrijdleider. De instructies
die de wedstrijdleider geeft dienen vervolgens opgevolgd te worden.
Artikel 02.06.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

01.

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt
om in onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient
men de wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen. Het is
niet mogelijk een wedstrijd af te zeggen, doet men dit toch geldt dit is niet opkomen dagen.

02.

Maximaal drie maal gedurende het seizoen mag een team uitkomende in de 1e, 2e of 3e league,
dat met drie spelers aanwezig is, de drie aanwezige spelers ieders één frame extra laten spelers (in volgorde van de aanwezige spelers). Op het wedstrijdformulier vult men bij de opstelling dan bij speler 4
geen naam in maar het woord "OPTIE". (spelen met "OPTIE" mag niet bij bekerwedstrijden !!)
Indien een vereniging meer dan het toegestane aantal keren gebruik maakt van de"optie" wordt deze beschouwd als ongerechtigde speler en is artikel 01.04.04 van toepassing.

Artikel 02.06.04.

Het invullen van het wedstrijdformulier

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de teamleider van het thuisspelende
team ingevuld. Hij vult eveneens de opstelling van zijn team in. Indien alle gegevens zijn ingevuld, dan
dient de teamleider van het uitspelende team de opstelling van zijn team bekend te maken. Hij doet dit
door de spelerspassen in de goede volgorde aan de teamcaptain van het thuisspelende team te overhandigen. Onder het toeziend oog van de teamleider van het uitspelende team vult de teamleider van het
thuisspelende team de spelersnamen van de tegenstander in op het wedstrijdformulier en controleert
hierbij de geldigheid van de spelerspassen. Nadat hij alles gecontroleerd en ingevuld heeft, is hij verplicht
de spelerspassen van de deelnemende spelers van het thuisspelende team door de teamleider van het
uitspelende team te laten controleren.
Indien het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en uitgewisseld door beide teams, dan kan de opstelling
door geen van beide teams meer veranderd worden (ook niet met wederzijds goedvinden). Gebeurt dit
toch dan volgen er sancties. ( Zie Algemeen Hoofdstuk 01.04 )
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Artikel 02.06.05.
-

Inzetten van de reserve speler

Indien een teamleider niet zeker is of een speler van zijn team op tijd aanwezig is, dan kan hij
een 5e speler op het wedstrijdformulier vermelden. Indien de betreffende speler niet op tijd aanwezig is, dan kan de reserve speler ingezet worden. Men dient wel aan te geven of deze speler
ook gespeeld heeft. Dit i.v.m. de controle van ongerechtigde spelers.

Let op! Indien de reserve speler eenmaal begonnen is aan een wedstrijd dan dient deze speler de gehele
wedstrijd te spelen. Deze speler kan dus niet meer vervangen worden. Ook niet met beider toestemming.
-

Indien een speler later komt i.v.m. met werk dan dient men deze spelers te laten spelen. De
teamleider is verplicht de tegenstander hiervan in kennis te stellen. De betreffende speler dient
op het wedstrijdformulier op plaats 4 te worden ingevuld. Om lange wachttijden te voorkomen
worden de overige wedstrijden gewoon gespeeld. De speler die te laat komt dient echter uiterlijk
om 21.15 uur aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan kan de reserve speler worden ingezet.
heeft men deze niet ingevuld of deze is niet aanwezig dan is die betreffende partij verloren. De
wedstrijd wordt dan voortgezet. Indien de speler die later zou komen, volgens het wedstrijdformulier, weer aan de beurt is en hij is aanwezig dan kan hij spelen. Is hij niet aanwezig dan is ook
deze partij verloren. Voor de 3e partij geldt eveneens deze regel. (dus als er afspraken zijn en 4e
1e partij kan om 21.00 uur worden gespeeld is deze partij niet verloren, pas als de 4 e speler niet
om 21.15 uur aanwezig is).

Artikel 02.06.06.

01.

Speelmodus

Black Ball competitie:

De speelmodus bij de competitiewedstrijden is als volgt:
Superleague
2 x een best of 3
Promotieleague
2 x een best of 3
Eerste League
3 x een partij
Tweede League
3 x een partij
Derde League
3 x een partij
Bij een best of 3 is er slecht één keer een toss. Diegene die in frame eerste breakt, breakt ook in het
eventuele derde frame. De break is dus wisselend per frame. Bij één partij is er per partij een tosstoot.
Artikel 02.06.07.

01.

Puntentelling tijdens de wedstrijd

Black Ball competitie:

De punten telling is als volgt:
superleague en promotieleague
3 punten per gewonnen best of 3 (8 sets).
1e, 2e , 3e en lagere leagues
2 punten per gewonnen frame (12 frames).
Het saldo van het aantal punten per wedstrijd is altijd 24.
Artikel 02.06.08.

Puntentelling per wedstrijd

01. Black Ball competitie:
-

indien een team de wedstrijd winnend afsluit dan ontvangt dat team 2 punten.
indien een team de wedstrijd verliest dan ontvangt dat team 0 punten.
indien een wedstrijd in een gelijke stand eindigt (12-12) dan ontvangen beide teams 1 punt.
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Artikel 02.06.09.

Onenigheden tijdens de wedstrijd

Indien er onenigheid is omtrent spelregels dan dient het betreffende frame meteen stilgelegd te worden.
De betreffende teamleider neemt onmiddellijk contact op met de wedstrijdleider. De teamleider van het
andere team dient altijd volle medewerking te verlenen en mag dus NIET weigeren om de wedstrijdleider
telefonisch te bereiken. Een wedstrijd dient ten alle tijden uitgespeeld te worden anders volgens sancties
( Zie Algemeen Hoofdstuk 01.04 ).
De uitspraak van de wedstrijdleider is bindend en dient opgevolgd te worden.
Artikel 02.06.10.

Ondertekening van het wedstrijdformulier

Na de betreffende wedstrijd dienen beide teamleiders het wedstrijdformulier te ondertekenen. Er worden
minimaal 2 exemplaren van het wedstrijdformulier gemaakt, te weten:
een wit origineel vel. ( Opsturen naar de NPB )
een witte kopie. ( Voor de tegenstander )
Als het wedstrijdformulier niet door beide teamleiders is ondertekend, dan is de uitslag niet bindend. De
wedstrijdleider zal, eventueel na overleg met beide partijen, een bindende uitslag invullen.
Artikel 02.06.11.

Doorgeven van de uitslag

Alle uitslagen dienen iedere zaterdag na betreffende speelweek bekend te zijn bij de NPB en wel uiterlijk
12.15 uur. De uitslag kan op de volgende manieren doorgegeven worden.
het wedstrijdformulier per fax naar de NPB versturen.
de uitslag telefonisch doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat. (zie ook 02.06.12)
het wedstrijdformulier per e-mail naar de NPB versturen (daarvoor bestemd E-mail adres). Het in
gescande formulier moet goed leesbaar zijn ander geldt het als niet ontvangen)
Indien de uitslag zaterdag van de speelweek uiterlijk 12.15 uur bekend is bij de wedstrijdleider dan zal er
geen boete worden opgelegd. ( Zie Algeheel Hoofdstuk 01.04 )
Artikel 02.06.12.

Opsturen van het wedstrijdformulier

De teamleider van het thuisspelende team dient er zorg voor te dragen dat het witte originele wedstrijdformulier op tijd bij de NPB aanwezig is. Dit kan per fax of per e-mail (daarvoor bestemd E-mail adres).
Let op: geen foto van het wedstrijdformulier mailen maar een in gescande (leesbare) versie.
Indien de teamleider het wedstrijdformulier per fax verzend dan hoeft het wedstrijdformulier niet meer
opgestuurd te worden. Indien de teamleider de uitslag telefonisch heeft doorgegeven, dient hij alsnog het
wedstrijdformulier op te sturen naar de NPB. Indien het wedstrijdformulier niet op tijd in het bezit is van
de NPB dan zal er een sanctie worden opgelegd. ( Zie Algeheel Hoofdstuk 01.04 )
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Artikel 02.06.13.

Protest

Protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd zijn in principe niet mogelijk. Indien de wedstrijdleider niet bereikt kan worden, dan dient U de wedstrijdadministratie telefonisch in kennis te stellen
dat de wedstrijdleider niet bereikt kan worden.
Indien ook deze niet bereikt kan worden, dan dient U op het antwoordapparaat in te spreken dat de wedstrijdleider niet te bereiken is. Indien geen van beide bereikbaar is, dan is de beslissing van de op dat
moment leidende scheidsrechter bindend, indien uiteraard de geldende regels in acht worden genomen.
De teamleider kan eventueel het probleem waar het om gaat kort omschrijven onder opmerkingen.
Als de wedstrijd gespeeld is, dient de teamleider die het oneens is met het besluit van de scheidsrechter,
een brief naar het NPB bondsbestuur te sturen waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd wat er is gebeurd.
Protesten achteraf worden alleen dan behandeld indien is gebleken dat U
getracht heeft de wedstrijdleider te bereiken.
Artikel 02.06.14.

Scheidsrechters

Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij eerlijk en objectief een wedstrijd leiden.
Conform besluit van de ALV 2016:
de thuis spelende vereniging levert een scheidsrechter voor de partijen 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11.
De uit spelende vereniging voor de partijen 2 – 4 – 6 - 8 – 10 – 12.
Artikel 02.06.15.

Het omzetten van wedstrijden

Indien een team door welke omstandigheden dan ook niet kan spelen op de door de NPB vastgestelde
datum, dan kan men deze wedstrijd omzetten naar een andere datum, (zie ook Artikel 02.04.01. “De
thuisspeeldag” van dit reglement). Bij afsluitende evenementen of nacompetitie is verzetten niet mogelijk.
Er dient wel aan het volgende criterium te worden voldaan:

"De wedstrijd dient in dezelfde week te worden gespeeld of op een datum VOOR de oorspronkelijke, door
de NPB vastgestelde, datum".
De teamcaptain van het team dat de wedstrijd wil omzetten dient als volgt te handelen:
Men neemt telefonisch contact op met de tegenstander en vraagt of er een mogelijkheid is om de
wedstrijd op een andere datum te spelen. Indien dit mogelijk is dan spreekt U een datum af met
in achtneming van de boven genoemde criteria.
Hierna nemen de betreffende teamcaptains van beide teams contact op met de wedstrijdleider en
stellen hem op de hoogte van de nieuwe datum.
Dit laatste is van enorm belang. Indien een team niet komt opdagen op de nieuwe datum, ook al heeft U
deze nieuwe datum met de tegenstander afgesproken maar niet doorgegeven aan de wedstrijdleider, dan
zal de wedstrijdleider altijd kiezen voor de oorspronkelijk vastgestelde datum.
Let wel !!! Indien een wedstrijd is omgezet naar een andere datum en beide teams zijn op deze avond
aanwezig en men start met de wedstrijd, dan dient deze wedstrijd uitgespeeld te worden en is de uitslag
altijd bindend, ook al is de wedstrijdleider NIET in kennis gesteld van de omgezette datum. Omdat beide
teams aanwezig waren op deze nieuwe datum, wordt ervan uitgegaan dat de afspraak tussen beide partijen correct was.
Let OP: in uitzonderlijke gevallen kan bij wijze van hoge uitzondering de wedstrijdleider na samenspraak
met het bondsbestuur besluiten een wedstrijd op een andere dag dan de oorspronkelijk vastgestelde
speeldag te laten spelen.
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Het omzetten van een wedstrijd naar een latere, dan door de NPB vastgestelde datum,
KAN ALLEEN MET TOESTEMMING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER !!!!!!!!!!!!!
Artikel 02.06.16.

Algemeen

01.

Verblijf rond biljarttafel

02.

Advies geven van spelers

-

Het luid en duidelijk advies geven aan een speler is verboden. Gebeurt dit toch, dan is de
scheidsrechter verplicht de betreffende persoon een waarschuwing te geven. Ieder volgend vergrijp houdt automatisch een foul in.

-

03.

Zodra de toss -opstoot gaat beginnen en de scheidsrechter het spel heeft vrijgegeven, is het verblijf rond het biljart, met uitzondering van de scheidsrechter, voor iedereen verboden.
Als een speler niet aan de beurt is, dan dient op een speciaal daarvoor gereserveerde zitplaats,
plaats te nemen. Deze zitplaats dient zodanig te zijn dat de betreffende speler geen overleg kan
plegen met zijn team genoten.

Wisselen van speellokaal tijdens seizoen

-

Indien een team tijdens een lopend seizoen van lokaal wenst te wisselen, dan is dit mogelijk indien:
Alle spelers van dat team meegaan naar het nieuwe lokaal. ( De NPB toetst dit aan de hand van
de wedstrijdformulieren. Hieruit moet duidelijk blijken dat het om 4 dezelfde spelers gaat )
De teamnaam ongewijzigd blijft.
Het nieuwe team een borg van € 45,-- bij de NPB deponeert ter garantiestelling.

04.

Invullen van open plaatsen in leagues

05.

Onoplosbare problemen vereniging

-

-

-

Wanneer er door een fusie van twee verenigingen of niet meer deelnemen van een vereniging,
plaatsen openvallen in een league en/of sub -league, dan heeft het bondsbestuur van de NPB het
recht deze plaats op te vullen met een of meerdere teams die gezien haar kwaliteiten geschikt is
om voor deze plaats(en) in aanmerking te komen.
Wanneer in een vereniging onoplosbare problemen zijn ontstaan, waardoor de vereniging uit elkaar valt in twee partijen, waarvan de ene partij naar een andere lokaliteit gaat, dan zal de NPB
de volgende regel hanteren:

Dat gedeelte van de vereniging dat bestaat uit 2/3 van de oude vereniging zal de rechten van de
vereniging behouden. (Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van de op dat moment voorhanden
zijnde ledenlijst bij het secretariaat.) Hier wordt dan beoordeeld naar alle opgegeven leden, of
men nu wel of geen bindende wedstrijden heeft gespeeld, van dat moment.) Is er geen 2/3
meerderheid dan beslist de bond wat er gaat gebeuren.

06.

Inhaalwedstrijden

07.

Uitzonderingen

Inhaalwedstrijden worden gespeeld op een door de wedstrijdleider vastgestelde speeldatum,
meestal wordt hiervoor een beker speelweek gebruikt. Het spelen van een inhaalwedstrijd kan er
toe leiden dat een vereniging meer dan een wedstrijd per week speelt.
Het bondsbestuur is gerechtig maatregelen te nemen, om een sportief en ordentelijk verloop van
de (beker) competitie mogelijk te maken.
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HOOFDSTUK 02.07. NACOMPETITIE
Artikel 02.07.01.

Nacompetitie

01.

Aan de competitie in de Super League t/m de 2e league, zit voor bepaalde teams nog een vervolg. Dit is de nacompetitie waar gespeeld wordt om promotie c.q. degradatie.

02.

Tenzij anders bepaald in dit artikel is gestelde in het wedstrijdreglement van toepassing.

03.

De deelnemende teams wordt bepaald door de promotie/degradatieregeling. Alle wedstrijden
gelden als bindende wedstrijden conform het reglement. Deelname aan de nacompetitie is dan ook verplicht tenzij men het team terugtrekt (boete € 45,--) uit deze competitie. De behaalde resultaten uit de
reguliere competitie blijven staan.

04.

De nacompetitie in op een dag uitgespeeld en wel op zaterdag of een zondag.

05.

De nacompetitie wordt gespeeld in round robin formaat. Ieder teams speelt 1 wedstrijd tegen andere teams in de desbetreffende pool.

06.

Het verzetten van wedstrijden in de nacompetitie is niet mogelijk.

07.

Voor de nacompetitie geldt een kledingplicht, deze wordt bepaald door de league waarin men gedurende de reguliere competitie heeft gepeeld. Het kan dus zijn dat in een nacompetitiepoule in een
wedstrijd verschillende dresscodes van toepassing zijn (bijv. PL team tegen 1e league team).

08.

De eindstand in de nacompetitie wordt als volgt bepaald:
- gewonnen wedstrijdpunten; indien dat gelijk is
- frame saldo respectievelijk setsaldo; indien dat gelijk is
- beslissingswedstrijd (een set b.o. 5)

09.

De NPB heeft het recht aanvullende cq afwijkende regels te stellen, deze worden voor het begin
van de nacompetitie gepubliceerd op de website van de NPB.

10.

De spelmodus is al volgt:
- poule 1 t/m poule 3 : 2 maal b.o. 3
(promotie/degradatie Superleague & Promotieleague)
- poule 4 t/m poule 7 : 3 maal één frame (promotie/degradatie 1e league)
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HOOFDSTUK 02.08. BIJZONDERHEDEN COMPETITIE
Artikel 02.08.01.

Individueel vervolg competitie

01.

Aan de competitie in de Super League en de Promotie league zit, indien het bestuur hiertoe besluit, nog een individueel vervolg. Alle punten behaald in de competitie tellen meer voor een klassement
van de desbetreffende klasse, het betreft de "Most Valuable Player" ranglijst (MVP)

02.

Bij een gelijke (eind-)stand (evenveel punten) wordt gekeken naar de speler die het hoogste gemiddelde heeft i.c. het minst aantal wedstrijden heeft gespeeld. Is ook dit gelijk dan volgt, indien nodig,
één of meerdere beslissingswedstrijden.

03.

De hoogste geëindigde speler in de Super league krijgt de titel "MVP Superleague".

04.

De MVP wordt afgesloten met een individueel toernooi, de MVP Cup.
Er is een MVP Cup voor de Super League en één MVP Cup voor de Promotie League.
De opzet is als volgt:

Super league
- Geplaatst zijn de eerste 8 / 16 van de MVP ranglijst
- (minimaal 4 maximaal 16 deelnemers, kan door de organisatie worden aangepast indien nodig)
(indien zich een speler zich afmeld schuift de volgende speler door op de ranglijst)
- Geen loting, maar plaatsing volgens; 1 tegen 8/16 – 2 tegen 7/15 enz.
- Dubbel K.O tot de finale, gespeeld wordt b.o. 7; in de finale b.o. 9 (enkel)
Promotie league
- Geplaatst zijn de eerste 8 van de MVP ranglijst PL A en PL B
- (maximaal 16 deelnemers, kan door de organisatie aangepast worden indien nodig)
(indien zich een speler zich afmeld, schuift de volgende speler door op die ranglijst)
- Geen loting, maar plaatsing volgens; 1 tegen 8/16 – 2 tegen 7/15 enz.
- Dubbel K.O tot de finale, gespeeld wordt b.o. 5; in de finale b.o. 7 (enkel)

05.

Deelname is niet verplicht maar als men niet wenst deel te nemen moet men zich wel tijdig (minimaal één week van te voren) afmelden. Indien men zich niet afmeldt wordt dit beschouwd als het niet
afmelden voor een toernooi en overeenkomstig beboet (min. € 25,--).

Artikel 02.08.02.

Eerder spelen bij Twee teams in dezelfde subklasse/league

Bij de indeling kunnen, conform Artikel 02.02.02., twee teams van dezelfde vereniging in één subklasse
worden ingedeeld. Het is niet altijd mogelijk deze wedstrijden in het begin van het speelschema in te delen. Daarom gelden voor de Super league en Promotie league:
- indien de (heen) wedstrijd niet in de eerste drie speelweken gepland wordt deze wedstrijd in de 1e bekerronde ingepland. In overleg met en toestemming van de wedstrijdleider kunnen deze wedstrijden ook
gespeeld worden in speelweek 1 t/m 3. Indien dit niet gebeurd krijgen beide teams 2 punten in mindering.
- indien de (terug) wedstrijd niet in de eerste drie speelweken terugronde (week 12 t/m 14) gepland
staat, dient deze wedstrijd uiterlijk gespeeld te worden uiterlijk in speelweek 15. De teams mogen de
speeldag zelf bepalen maar de speeldatum dient vóór speelweek 12 doorgegeven worden aan de wedstrijdleider. Indien de wedstrijd niet tijdig wordt gespeeld, krijgen beide teams 2 punten in mindering.
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3. RANKING /TOERNOOIEN
HOOFDSTUK 03.01. OPGAVE EN DEELNAME
Artikel 03.01.01.

Toernooien

De NPB organiseert, indien het bondsbestuur hiertoe besluit, zelf of onder haar auspiciën jaarlijks evenementen voor individuele spelers. De naam van deze toernooicyclus (NBBR = nationale black ball ranking)
kan jaarlijks gekoppeld worden aan de firmanaam van een sponsor.
Verder
-

organiseert de NPB, indien het bestuur hiertoe besluit, eveneens de volgende evenementen:
Het nationaal kampioenschap Black Ball (Individueel) NK Super Algemeen, NK Pro en NK Low.
NK Dames bij genoeg animo (minimaal 8 deelneemsters)
Het nationaal kampioenschap Koppel Black Ball
Het nationaal kampioenschap Mix Koppel Black Ball
Het nationaal kampioenschap Veteranen
De Top 12 en de daarmee verbonden Q-tour
NBBR toernooien nieuwe stijl en afsluitende Masters heren & apart Dames Masters.
Eventuele andere toernooien

Artikel 03.01.02.

Duur van het evenement

De NBBR toernooien kunnen verspeeld worden over 2 aan een sluitende weekenden. De afsluitende masters worden gespeeld in 1 weekend. Het bondsbestuur kan hier, bij hoge uitzondering, van afwijken. De
data worden door de NPB vastgesteld.
Artikel 03.01.03.

Organisatie

01.

De organisatie van de toernooien geschied door of namens de NPB.

02.

De opzet van de (NBBR) toernooien word jaarlijks vastgesteld door het Bondsbestuur.

Artikel 03.01.04.

Wedstrijdleiding

Bij de toernooien wordt de wedstrijdleiding door of namens de NPB verzorgd.
Artikel 03.01.05.

01.

Deelname

NBBR toernooien en Nationale kampioenschappen

Deelname staat alleen open voor leden van de NPB die niet zijn geschorst en in het bezit zijn van een
geldige spelerspas of toernooi lidmaatschapskaart. Het bondsbestuur kan besluiten ook niet-leden toelaten tot deze kampioenschappen c.q. toernooien, het betreft dan zogenaamde ‘open kampioenschappen’
c.q. ‘open toernooien’. Deelnemers dienen zich wel te onderwerpen aan de regelgeving binnen de NPB.
Door deelname verklaard de deelnemer zich akkoord met de opgestelde reglementen, regels en richtlijnen.

Toernooi lidmaatschapskaart: men is geen lid (geen stemrecht) van de NPB maar is wel
gerechtigd deel te nemen aan de door de NPB georganiseerde toernooien en Nederlands
kampioenschappen en andere evenementen bv feestavond, kosten zijn hetzelfde als een NPB leden pas
en ook hier geld, door deelname verklaard de deelnemer zich akkoord met de opgestelde reglementen,
regels en richtlijnen.
Men kan deze kaart ten alle tijden zonder bijkomende extra kosten laten omzetten naar een NPB leden
pas.
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HOOFDSTUK 03.02. REGLEMENTEN
Artikel 03.02.01.

01.

Spelregels

Black Ball, NBBR Toernooien

Er wordt gespeeld volgens de officiële reglementen van de NPB tenzij vooraf anders bepaald.
Artikel 03.02.02.

Toernooi reglementen

01.

Inschrijven Black Ball, NBBR toernooien nieuwe stijl

02.

Loting Black Ball, NBBR toernooien nieuwe stijl

Inschrijven is mogelijk via een door het Bondsbestuur te bepalen wijze.
Rechtstreeks bij de toernooi leiding of via de NPB sit
Bij inschrijving dient, indien gevraagd, te worden vermeldt:
naam en pasnummer van de deelnemer.
E-mail adres en mobiel telefoon nummer
Het gewenste lokaal en voorkeur`s tijd en of alternatief lokaal
De loting voor de toernooien vind plaats in twee stappen:
- indeling via voorkeur`s lokaal en tijd waarna loting plaats vind
De indeling/loting gebeurd voorafgaande aan het toernooi door het hoofd toernooien en wordt daarna
doorgegeven aan de betreffende lokalen.

03.

Deelnemersbewijs Black Ball, NBBR Toernooien en Nationaal Kampioenschappen

Na de loting ontvangt iedere deelnemer bericht op welke datum en het tijdstip men (de betreffende speler) zich moet melden bij de toernooileider (aanwezigheidsmelding). Deze melding kan per internet, Email, SMS of op andere elektronische wijze bekend gemaakt worden, of per post aan de vereniging worden gestuurd. Spelers en verenigingen zijn zelfverantwoordelijk zich tijdig op de hoogte te stellen betreffende speeltijd.

04.

Afmelden

05.

Verdere verloop toernooien

06.

Te laat aanwezig

Afmelden is mogelijk. De uiterste afmelddatum wordt of vermeldt op het deelnemersbewijs (zie punt 03)
of voor aanvang van het toernooi op andere wijze bekend gemaakt (bijvoorbeeld bij de uitnodiging voor
het toernooi). Er is geen restitutie van het inschrijfgeld indien men zich afmeldt. De NPB houdt de vereniging verantwoordelijk voor het betalen van de -eventuele- factuur.
Iedere speler/team is zelf verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid op de juiste datum en tijdstip gedurende het verdere verloop van de toernooien.
Indien men op het tijdstip waarop men aanwezig had moeten zijn, niet aanwezig is, dan worden de volgende regels toegepast: Spelers dienen op tijd aanwezig te zijn, minimaal 15 minuten voor de geplande
meldtijd (zie punt 03). Is men niet tijdig aanwezig is geldt in principe de volgende sanctie: Uitsluiting van
het toernooi!
In uitzonderingsgevallen kan, om motiverende redenen, hier door de toernooileiding van worden afgeweken. Bijvoorbeeld bij overmacht: per 10 minuten 1 punt naar de tegenstander enz. daarna verder aan de
verliezers kant en ook daar volgens zelfde optie.
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07.

Niet uitspelen toernooi

Spelers die het toernooi niet uitspelen, behoudens met toestemming van de hoofdtoernooi commissaris,
worden uit de uitslag geschrapt, gewonnen punten en prijzengeld komen dan te vervallen en worden uitgesloten voor deelname aan het volgende toernooi en of evenement.
Artikel 03.02.03.

01.

Groepindeling

Black Ball

Bij de toernooi indeling voor zowel de Nederlandse Kampioenschappen als de NBBR (Nationale Black Ball
Ranking) geldt dat er geen indeling naar sterke van de spelers is maar één open loting.
Artikel 03.02.04.

01.

Inschrijfgeld

Black Ball, NBBR Toernooien en Nationale kampioenschappen

De hoogte van het inschrijfgeld per deelnemer wordt kenbaar gemaakt bij de inschrijving van het betreffende toernooi. Voor de Masters en de Top 12 (finaledag) is er geen inschrijfgeld.
Inschrijfgeld seizoen 2017/2018:
- De 4 Geplaatste spelers € 15.00
- 1e league, Promotie en Super League € 10.00
- 2e of 3e league € 5.00
Artikel 03.02.05.

01.

Kledingplicht

Toernooien

De volgende kledingplicht is van toepassing:
- NBBR toernooien : geen dresscode
- Masters : dresscode B
- Nederlandse Kampioenschappen (zowel voorronde als finales) : dresscode B
- Q tour (de kwalificatietoernooien) : dresscode B
- Top 12 (finale dag) : dresscode A
Dresscode A
wit of zwart hemd lange mouwen, zwarte of donkere pantalon/schoenen, cumberband en of gilet en strikje (geen spijkerbroek en gympen)
Dresscode B
clubtenue, zwarte of donkere pantalon/schoenen (geen spijkerbroek en gympen)
hier kan de toernooi leiding in extreme gevallen van afwijken.

02.

Controle en ontheffing

De wedstrijdleiding bepaald of een speler voldoet aan de dresscode en kan eventueel ontheffing verlenen
(bijvoorbeeld op basis van medische reden).

03.

Sanctie

Bij het niet voldoen aan de kledingplicht is men niet speelgerechtigd.
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Artikel 03.02.06.

01.

Speelmodus

Best of systeem

Op deze toernooien wordt gespeeld met een best of systeem. De toernooileider bepaald aan de hand van
het aantal deelnemers over welke afstand een best of per ronde gespeeld wordt. Dit wordt vermeldt op
het speelschema of bekend gemaakt voor aanvang van de wedstrijden in de betreffende speelronde.

02.

Speelschema

03.

Breaken.

Het speelschema ligt direct voor aanvang van het toernooi ter inzake bij de toernooileider. Spelers zijn
zelf verantwoordelijk zich hierover te informeren. Dit laatste geld ook voor eventuele plaatsingsregels
voor de volgende ronde c.q. de finaledag
Bij toernooien is er 2 opties:
- het prinicpe van "winnaar breakt"; en dan zelf racken / ballen opleggen
- om en om zoals in de competitie

Artikel 03.02.07.

Prijzenpot

01.

De prijzenpot wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door of namens het Bondsbestuur.

02.

De prijsuitreiking is direct na de finale. Het prijzengeld van spelers die niet aanwezig zijn op de
prijsuitreiking vervalt aan de NPB verder gaat dan ook artikel 03.02.02-07 in werking.
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HOOFDSTUK 03.03. Nationale Black Ball Ranking (nieuwe stijl)
Wordt gespeeld in minimaal 5 en maximaal 6 lokalen regio gebonden en daar waar een lokaal wegvalt in
die regio wordt getracht om dit op te vullen met een ander lokaal uit die regio.
Lokalen gaan een overeen komst aan voor drie seizoenen, en hebben bij beëindiging van deze periode als
eerste het recht om wederom deel te nemen voor een periode van 3 seizoenen.
Hiervoor wordt een contract opgesteld dat voor beide partijen bindend is (lokaal en NPB)
Artikel 03.03.01.

Algemeen

De NPB organiseert, indien het bondsbestuur daartoe beslist, een aantal ranking toernooien (NBBRtoernooien) meetellende voor de Nationale Black Ball Ranking (NBBR)
Artikel 03.03.02.

NBBR Ranking

01.

De NBBR- ranking is de Nationale Black Ball Ranking, de officiële ranking voor Black Ball binnen
Nederland en wordt georganiseerd door of namens de NPB.

02.

De NBBR wordt samengesteld op basis van de resultaten behaald op de NBBR toernooien.

03.

De NBBR is een rollerende ranking en bevat de resultaten van de laatste zes ranking toernooien

04.

Waar het reglement niet in voorziet, niet duidelijk is of een nadere invulling nodig heeft zowel
voor de NBBR als de NBBR toernooien) beslist het Bondsbestuur c.q hoofdtoernooien.
Artikel 03.03.03.

NBBR Toernooi

01.

Een NBBR toernooi wordt gespeeld volgens een dubbel K.O. systeem bestaande uit maximaal 11
en minimaal 2 groep van minimaal 4 & maximaal 16 speler. Het aantal groepen is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen. Het hoofd toernooien bepaald naar gelang het aantal inschrijvingen voor het NBBR
toernooi het aantal groepen.

02.

De spelers die op het vorige NBBR toernooi bij de laatste zijn geëindigd, zijn automatisch geplaatst voor de finale dag mist zij zich inschrijven (ook zij zijn € 15,00 inschrijfgeld verschuldigd)

03.

Indien een geplaatste speler zich niet inschrijft, is de hoogstgeplaatste speler op de NBBR die niet
geplaatst is (dus niet bij de laatste 4 was) geplaatst mist deze zich inschrijft. Bij een gelijke stand vind loting plaats door het hoofd toernooien.

04.

Per voorronde plaatst zich 1 - 2 of meer spelers voor de finaledag afhankelijk van het aantal
deelnemers en spelers in een poel. Op de finaledag (4 geplaatste en 11 gekwalificeerde en 1 spelers uit
het aparte verliezers toernooi) wordt tussen de 16 gekwalificeerde een dubbel K.O. ronde gespeeld tot
de finale.
Finale is enkel K.O
Afmeldingen op de finaledag zelf worden opgevuld uit het verliezers toernooi voorafgaande aan de Finale.
Verliezers toernooi (GRATIS) hij/zij die 2x achter elkaar verliezen kunnen indien zij dit wensen deelnemen aan dit toernooi voor 1 plaats op de finaledag van het hoofdtoernooi. Hier zijn GEEN punten te verdienen en dit toernooi geld niet voor spelers uit Superleague of winnaars van een bondsevenement
(beslissing ligt bij hoofd toernooileiding)
Bij afmeldingen van geplaatste spelers op de finaledag worden die opgevuld door de nummers 2 enz. zodat we altijd starten met 16 spelers aan de finaledag.
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Aparte Dames finale, De dames spelen mee in het hoofd toernooi maar de hoogst geëindigde dames in
de voorronden spelen een aparte dames finale voorafgaande aan de Grande Finale voor bekers en extra
BONUS punten, (vooralsnog) GEEN prijzengeld
BONUS PUNTEN DAMES
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats

8
6
4
2

bonus
bonus
bonus
bonus

punten
punten
punten
punten

Extra boven op de al
gehaalde punten in de
Voorronden/finaledag
GEEN PRIJZENGELD

+
+
+
+

BEKER
BEKER
BEKER
BEKER

05.

De 4 geplaatste spelers worden geplaatst in het schema en wel nummer 1 op 1 en nummer 2 op
16 – 3 op 9 en 4 op 8 tegen de 12 gekwalificeerde spelers. Er is geen verdere plaatsing dan deze.

06.

Per NBBR toernooi zijn punten te verdelen voor de NBBR. Geplaatste spelers die niet bij de beste
4 komen krijgen minder punten dan gekwalificeerde spelers (zie punten tussen haakjes).
De puntentelling is al volgt:
finale dag (16 + 8 = 24 spelers):
1e
2e
3e
4e
5e

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

(1
(1
(1
(1
(2

x)
x)
x)
x)
x)

100 punten
86 punten
75 punten
70 punten
66 punten / 56 punten*

7e plaats (2 x))
58 punten / 48 punten*
9e plaats (4 x))
50 punten / 40 punten*
13e plaats (4 x)
43 punten / 33 punten*
17e plaats (8 x)
40 punten
* indien dit geplaatste speler is

36
30
24
18

7e plaats (2 x))
12 punten
9e plaats (4 x))
6 punten
13e plaats (4 x)
3 punten
* indien lukcy loser dan geen punten

voorronde (16 spelers):
2e
3e
4e
5e

plaats
plaats
plaats
plaats

(1
(1
(1
(2

x)
x)
x)
x)

punten *
punten
punten
punten

(N.B. plaats in de groep; nummers 1 gaan door naar finale dag dus geen punten in de voorronde)
Artikel 03.03.04.

Masters HEREN & DAMES

01.

Het speelseizoen wordt afgesloten met een Masters toernooi (16 deelnemers). Hierop zijn geen
punten te verdienen voor de NBBR, alleen prijzengeld en de titel "Master Champion".

02.

Op de Masters is er een geplaatste volgorde van spelen die wordt bepaald door de plaats op de
NBBR ranking (nr 1 vs nr 16 - nr 2 vs nr 15 enz). Gespeeld wordt dubbel K.O tot de finale.

03.

De beste 16 spelers op de NBBR ranking geplaatst voor de Masters. Bij een gelijke stand op de
NBBR ranglijst wordt, indien dat nodig is voor plaatsing voor de Masters, gekeken (bij de gelijk geëindigde spelers) naar het de punten na wegschrapping van het slechte resultaat . Is ook dat gelijk dan worden
(bij de dan gelijk geëindigde spelers) het dan slechte resultaat weg geschrapt. Is dan nog een gelijke
stand dan volgt een beslissing`s wedstrijd b.o 7.
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Dames masters, ook hier wordt het seizoen afgesloten met de minimaal 4 en maximaal 16 hoogst
geëindigde dames op de NBBR ranking die onderling gaan strijden voor de wisselbeker en trofeeën voor
de beste 4 dames, (vooralsnog) GEEN prijzengeld.
Verder onder de zelfde voor waarden als bij de heren, punt 02 en 03
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HOOFDSTUK 03.04. Nederlandse Kampioenschappen
De NPB organiseert diverse Nederlandse Kampioenschappen.
Artikel 03.04.01.

N.K. Black Ball Individueel

01.

Om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen individueel moet men in het bezit zijn
van een geldige spelerspas of toernooilidmaatschapskaart. (zie pagina 27/61)

02.

De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd in drie divisies, te weten:
- NK SUPER ALGEMEEN : Superleague maar iedere speler kan hieraan deelnemen
- NK PRO spelers gebonden aan de Promotie league of 1e klasse
- NK LOW spelers die niet gebonden zijn aan de 1e league of hoger dus 2E en 3E klasse

Spelers kunnen zelf opgeven voor welke NK zij zich opgegeven. Bijvoorbeeld: een speler in de 2e league
kan zich inschrijven voor het NK SUPER ALGEMEEN divisie maar mag dan niet meer spelen in een van de
andere NK`s.
Kortom een lagere speler mag wel hoger meedoen als hij/zij dat wenst maar een hogere speler mag NIET
lager. Ook spelers die een NPB evenement winnen kunnen door de toernooi leiding hoger ingedeeld worden.
03

Bij de divisies gelden nog de volgende bepalingen:
- spelers die het vorige seizoen kampioen geworden zijn in de NK PRO of LOW divisie worden het
jaar daarop ingedeeld in een hogere divisie
- spelers die zich plaatsen voor de Top 12 (finale dag) of de Top 16 NBBR worden ingedeeld in
het NK SUPER ALGEMEEN

04.

Het N.K. wordt gespeeld in 4 groepen of in 8 groepen per divisie . Bij 4 groepen gaan 4 spelers,
te weten één via de winnaars kant en één via de verliezers kant door naar finaledag. Bij 8 groepen gaan
er twee speler per groep naar de finaledag. Het bondsbestuur bepaald het aantal groepen, dit af afhankelijk van het aantal inschrijvingen,

05.

Op de finale dag (16 spelers)is open loting met dien verstande dat, indien van toepassing, de 8
groep`s winnaars niet de 1e ronden tegen elkaar komen.
Gespeeld wordt een double K.O, systeem tot de finale.

06.

Op het N.K. is er geen prijzengeld en er zijn geen punten te verdienen die mee tellen voor de
NBBR ranking of de Q tour klassement
Artikel 03.04.02.

01.

N.K. Black Ball Veteranen

Voor het nationaal kampioenschap Veteranen dient in het betreffende jaar waarvoor het N.K. gespeeld wordt te voldoen aan een leeftijdslimiet. en in het bezit van een geldige spelerspas of
Toernooilidmaatschapskaart (zie pagina 27/61)

De NPB hanteert de leeftijdslimieten zoals deze door de overkoepelende Europese Bond (EPBF) worden
gesteld. De volgende limieten zijn daarbij van toepassing:
- N.K. Veteranen 2019: (gespeeld december 2018) minimaal 42 jaar worden in 2019
- per 2 jaar, 2019, 2021, 2023 enz, wordt de leeftijdgrens met één jaar verhoogd tot de leeftijd van 50
jaar is bereikt als deelname eis.
02.
Op het N.K. zijn geen punten te verdienen voor de NBBR; gespeeld wordt uitsluitend voor de titel.
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03

Het N.K. wordt gespeeld in 2/8 groepen. Per groep gaan 1-2of meer spelers, te weten via de
winnaars kant en eventueel via de verliezers kant door naar finaledag ook dit hangt af van het aantal inschrijvingen en wordt dus beslist door de toernooi leiding.

04.

Op de finale dag (16 spelers) is open loting met dien verstande dat, indien van toepassing,
de 4/8 groep`s winnaars niet de 1e ronden tegen elkaar komen.
Gespeeld wordt een double K.O, systeem tot de finale.
Artikel 03.04.03.

N.K. (Mix) Koppel Black Ball

De opzet van het N.K. (Mix) koppel is afhankelijk van het aantal (verwachte) deelnemers. Hierbij gelden
wel de volgende uitgangspunten (afhankelijk van het aantal deelnemers):
N.K. Koppel (Scotch Doubles)
 Het N.K. wordt gespeeld in 2 tot 8 groepen. Per groep gaan 2 koppels, te weten één via de winnaars kant en één via de verliezers kant door naar finaledag
Op de finale dag (8/16 koppels)is open loting met dien verstande dat, indien van toepassing, de
4/8 groep`s winnaars niet de 1e ronden tegen elkaar komen.

Gespeeld wordt een double K.O, systeem tot de finale.
N.K.Mix Koppel
De opzet wordt jaarlijks opnieuw keken ivm het aantal inschrijvingen, hierbij zijn twee opties
 Iedereen tegen iedereen eventueel met (kruis-) finale`s
 Double K.O. systeem (tot de finale) zoals finaledag NBBR toernooien.
Hierbij gelden aan aantal -aanvullende- bepalingen, te weten:
01.
het NK koppel wordt gespeeld door 2 spelers; deze behoeven niet lid te zijn van een en dezelfde
vereniging van de NPB maar lid te zijn van de NPB of te beschikken over een TOERNOOILIDMAATSCHAPKAART (zie pagina 27-61)
02.
het NK mix koppel wordt gespeeld door 2 spelers te weten een mannelijke speler en een vrouwelijke speler; beide spelers moeten lid zijn van de NPB. of te beschikken over een
TOERNOOILIDMAATSCHAPKAART (zie pagina 27-61)
03.
deze nationale kampioenschappen worden georganiseerd in één (open) klasse.
04.
er word gespeeld met stootwissel (Scotch Doubles); dat wil zeggen dat per stoot (en dus niet per
beurt) wordt gewisseld; eenzelfde speler is dus nooit twee keer achter elkaar aan stoot. Dit
m.u.v. van de break (zie punt 05.). Ter verduidelijking: Als speler A van koppel X heeft gespeeld,
is de volgende stoot (eventueel nadat het andere koppel heeft gespeeld) voor speler B van koppel X. Men speelt dus om en om. (Noot: de toss geldt niet als stoot).
05.
stootwissel geldt ook bij de break, dat wil zeggen als in frame 1 speler A van koppel X heeft opgestoten, in frame 3 speler B van koppel X de opstoot dient te toen (om en om breaken). Na de
break is ook meteen stootwissel; dus spelers A breakt, de volgende stoot is dan aan speler B en
omgekeerd.
06.
de speeltijden worden per internet of via een ander communicatie middel bekend gemaakt en
worden dus niet naar de verenigingen gestuurd daar beide spelers niet van eenzelfde vereniging
lid behoeven te zijn.
07.
Tijdens een koppeltoernooi speelt men altijd met dezelfde partner.
Artikel 03.04.04.

Dresscode Nederlandse Kampoenschappen

Op de Nederlandse Kampioenschappen geldt dresscode B tenzij het bondsbestuur anders beslist.
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HOOFDSTUK 03.05. BIJZONDERE REGLEMENTEN
Artikel 03.05.01.

01.

Toernooi

Black Ball, NBBR toernooien nieuwe stijl.

De volgende bijzondere regels zijn opgesteld om een zo soepel en zo eerlijk mogelijk verloop van de
toernooien te garanderen:
Artikel 03.05.02.

01.

Algemeen

Black Ball, NBBR toernooien nieuwe stijl

Het evenement wordt zonder scheidsrechters afgewerkt.
Indien er zaken gebeuren tijdens de wedstrijd waar een van beide spelers het niet mee eens is, dan dient
de betreffende speler de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen en het probleem voor te leggen aan de op
dat moment zittende toernooileider. (Zijn / haar uitspraak is bindend)

02.

Sanitaire pauze

03.

Mobile telefoons

Sanitaire pauzes tijdens wedstrijden kan allen tussen twee frames; niet gedurende één frame:
Indien men deze regel overtreedt wordt het betreffende frame als verloren opgevoerd.
Mobile telefoons dienen op stil of trilstand te staan. Het opnemen van een telefoongesprek terwijl een
speler aan de beurt is, leidt tot een waarschuwing. Iedere verdere overtreding wordt gezien als "foule".
De toernooileider kan, gelet op de omstandigheden en bij wijze van uitzondering, deze regel aanpassen.
Spelers die perse bereikbaar moeten zijn, moeten vooraf met de wedstrijdleider overleggen hoe dit gevolg gegeven kan worden. Dit ter discretie van de wedstrijdleider.

Artikel 03.05.03.

Toernooi opzet bij meer of minder deelnemers

De NPB heeft het recht indien zich minder of meer deelnemers inschrijven dan verwacht de toernooi opzet aan te passen. Dit wordt dan voor de start het toernooi bekend gemaakt d.m.v. de schema’s die bij
de wedstrijdleiding ter inzage liggen. Tijdens het toernooi kan de opzet niet gewijzigd worden.
Artikel 03.05.04.

Plaatsbepaling bij Groepsysteem

Indien voor het betreffende toernooi waarin met een groepssysteem wordt gespeeld, geen regels zijn opgenomen over de bepaling van de eindstand. Gelden de volgende regels:
1.
2.
3.
4.

De eindstand wordt bepaald door het aantal gewonnen wedstrijdpunten (overall)
Frame saldo van de onderlinge wedstrijden is bepalend
Aantal gewonnen frames van de onderlinge wedstrijden is bepalend
Indien regel 1 t/m 3 niet leid tot een volgordelijke plaatsing dan word regel 1 t/m 3 toegepast op
de gelijk gerangschikte spelers
5. Indien regel 4 nog geen oplossing geeft dan is framesaldo over alle wedstrijden bepalend
6. Indien regel 5 nog geen oplossing geeft dan is gewonnen frames over alle wedstrijden bepalend.
7. Is ook dit gelijk volgt een loting voor plaatsbepaling.
Noot: `onderlinge wedstrijden` zijn de wedstrijden van de spelers die gelijk zijn geëindigd tegen elkaar
hebben gespeeld.
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Artikel 03.05.05.

Overige bijzondere regels

01.

De NPB organiseert naast bovengenoemde toernooien, indien het bondsbestuur daartoe beslist,
ook andere toernooien. De spelopzet voor deze toernooien worden uitgewerkt de specifieke toernooienreglementen die een addendum vormen op dit huishoudelijk reglement.

02.

Bij erg onsportief gedrag of indien men zich niet na behoren gedraagt (ter bepaling door de wedstrijdleider), krijgt men een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt men uit het toernooi
verwijderd (geen punten/geen prijzengeld). Indien men voor een tweede toernooi uit een toernooi wordt
verwijderd, wordt men tevens geschrapt uit de ranglijst indien van toepassing.

03.

Het losdraaien van de spelkeu terwijl de tegenstander aan stoot / aan de beur is, wordt gezien als
opgave van de wedstrijd. Wil men van top verwisselen dient men te wachten tot men zelf aan de beurt is.

04.

De NPB heeft het recht de opzet van de toernooien te veranderen indien dit vooraf wordt bekend
gemaakt.

05.

Door deelname gaat men akkoord met de regels zoals vastgelegd in dit reglement

06.

Daar waar dit reglement niet in voorziet of bij onduidelijkheden beslist het bondsbestuur/Hoofdtoernooien, hiertegen is geen beroep mogelijk zowel niet verenigingsrechtelijk als civielrechtelijk.

Artikel 03.05.05.

Inschrijven via de website

01.

Om deel te kunnen nemen aan de toernooien van de NPB dient men zich in te schrijven via de
website van de NPB (www.npb.nl). Hiertoe moet men op de site een account aanmaken zodat men zich
in kan schijven. De gegevens die men o.a. moet opgeven zijn:
- naam (verplicht)
- E mail adres (verplicht)
- geboortedatum (verplicht)
- NPB pas nummer (verplicht)
- (mobile) telefoonnummer (verplicht)

02.

Het E-mail adres dat gekoppeld is aan het account wordt door de NPB ook gebruikt voor o.a.:
- melden van de speeltijden voor via dit account ingeschreven deelnemers.
- eventuele herinneringen en wijzigingen mbt toernooi waarvoor en is ingeschreven.
- informatie over de rankings enz. in het algemeen

03.

De inschrijving is alleen geldig als ook de betaling succesvol heeft plaatsgevonden en men aan alle door de NPB gestelde voorwaarden voldoet.

04.

Er is geen restitutie van het inschrijfgeld indien men toch niet deelneemt aan het toernooi. Alleen
in geval van uitzonderlijke overmacht kan de NPB besluiten tot restitutie van het betaalde bedrag echter
na afsterk van de administratiekosten.

3. RANKING /TOERNOOIEN

Versie december 2018

Pagina 38-62

4. BEKER
HOOFDSTUK 04.01. ALGEMEEN
Artikel 04.01.01.

Deelname

Elk jaar wordt door de NPB de Nederlandse Bekercompetitie georganiseerd, gestreden zal worden om de
titel: Nederlands Bekerkampioen. Alle teams die zich op 15 juli, de uiterste inschrijfdatum voor de competitie in dat seizoen, hebben ingeschreven voor de wintercompetitie van de NPB kunnen aan deze Nederlandse Bekercompetitie deelnemen. Dit is echter niet verplicht.
Indien een team niet wenst deel te nemen aan de Nederlandse Bekercompetitie, dient de vereniging dit
duidelijk op het inschrijfformulier voor teams te vermelden. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk dat zij
dit duidelijk aangeven aan het Bondsbestuur.
Teams die zich later hebben opgegeven, dit na goedkeuring van het bondsbestuur van de NPB, kunnen
niet meer deelnemen aan de algemene ronde van de bekercompetitie. Deze teams worden dan automatisch in de terugvalronde geplaatst.
Artikel 04.02.01.

Opzet

6 Foot senioren.

De bekercompetitie bestaat uit meerdere verschillende rondes, te weten:

01.

De hoofdronde

02.

De terugvalrondes

Alle teams starten in de hoofdronde.
Wanneer een team in deze algemene ronde verliest, dan valt dit team terug naar de z.g.n. terugvalronde,
dit met uitzondering van de teams die uitkomen in de NPB competitie superleague. Bij verlies in de algemene ronde van een van deze teams, is dit team uitgeschakeld.
Er zijn verschillende terugvalrondes, te weten;
terugvalronde promotieleague;
terugvalronde 1e league;
terugvalronde 2e league;
terugvalronde 3e league
In welke terugvalronde een team, na verlies in de algemene ronde, dient uit te komen is afhankelijk van
de league waarin het betreffende team uitkomt in de wintercompetitie van het betreffende seizoen binnen de NPB.
Superleague teams kunnen dus niet terugvallen, andere teams kunnen tot en met de laatste 16 (achtste
finale) terugvallen naar de desbetreffende rondes
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HOOFDSTUK 04.02. VERLOOP VAN DE BEKERCOMPETITIE
Artikel 04.02.01.

Data

De speelweken waarin de bekercompetitie wordt afgewerkt, worden van tevoren vastgelegd. Deze data
lopen parallel aan de wintercompetitie.
Met uitzondering van de 1e algemene ronde, lopen de terugvalrondes in de diverse leagues parallel aan
de algemene ronde.
I.v.m. planning kan het voorkomen dat in een week zowel een competitiewedstrijd als een bekerwedstrijd
geland word. Dit is helaas niet te vermijden.
Artikel 04.02.02.

Afsluiting Bekercompetitie

01.

De bekercompetitie wordt afgesloten met een finaledag.

02.

Op de finale dag zijn nadrukkelijke de volgende bepalingen niet van toepassing:
- Artikel 04.04.08.
- Artikel 04.04.08.

01.
02.

Ballensaldo
Puntentelling per wedstrijd;

03.

De spelopzet op de finaledag is gelijk aan die van de reguliere competitie van de desbetreffende
terugvalronde. Voor de algemene ronde is de spelopzet van de Super league in de reguliere competitie
van toepassing. Eindig op de finaledag één wedstrijd gelijk dan dient iedere teamleider een speler aan te
wijzen die dan tegen elkaar uitkomen om in een best of five (5) uit te maken wie winnaar wordt.
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HOOFDSTUK 04.03. LOTING
Artikel 04.03.01.

Algemeen

De loting (deel elektronisch en vanaf ronde 7 handmatig) van alle rondes wordt verricht door het bondsbestuur.
Zowel in de algemene ronde als ook in de terugvalronde betreft het een volledig open loting. Dit betekent
dat iedereen tegen iedereen kan loten. De loting is random, er wordt geen rekening gehouden met het
aantal uit of thuis teams van een vereniging of het feit dat een team in de vorige ronde een thuis of uitwedstrijd heeft gehad.

01.

Algemene ronde

De loting van de 1e algemene ronde geschiedt zo snel als mogelijk na de uiterste inschrijfstop van de
NPB, 15 juli. i.v.m. het klassenverschil in deze algemene ronde zullen de hogere geplaatste teams later
ingeloot worden. De volgorde van loting in de algemene ronde is als volgt:
1e
Algemene ronde: 2e en 3e league teams.
2e
Algemene ronde: Winnaars 1e algemene ronde + 1e league teams.
3e
Algemene ronde: Winnaars 2e algemene ronde + promotieleague teams.
4e
Algemene ronde
Winnaars 44 Algemene ronde + super league teams

02.

Terugvalronde

Bij de loting van alle terugvalrondes zijn verder geen op en / of aanmerkingen.

03.

Wedstrijddagen

In zowel de algemene ronde alsook in de terugvalrondes geldt in principe de regel dat het team dat als
eerste getrokken wordt, heeft het thuisrecht.
Hiervan kan slechts afgeweken worden indien blijkt dat twee teams uit een vereniging op dezelfde dag
thuis zouden moeten spelen. De wedstrijdleider heeft dan het recht om een van beide wedstrijden om te
zetten in een uitwedstrijd.
De opgeven thuisspeeldag is dus niet altijd bindend.

04.

Berichtgeving

Nadat de bekerloting heeft plaatsgevonden ( bekendmaking via www.npb.nl ), ontvangen de verenigingen via internet ( www.npb,nl ) een uitgebreid overzicht van de lotingresultaten. Er is geen postverzending naar de leden. Verenigingen dien zelf de website te raadplegen voor de loting (en eventuele wijzigingen daarop.)

4. BEKER

Versie december 2018

Pagina 41-62

HOOFDSTUK 04.04. DE WEDSTRIJD
Artikel 04.04.01.

Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip van een wedstrijd is vastgesteld op 20.00 uur van de betreffende wedstrijddag. Indien partijen in onderling overleg besluiten om het aanvangstijdstip te vervroegen dan is dit toegestaan,
de wedstrijd dient echter uiterlijk om 20.00 uur een aanvang te nemen.
Artikel 04.04.02.

Tegenstander niet aanwezig

Indien een team om 20.15 uur niet aanwezig is, dan dient de teamleider van het thuisspelende team
eerst contact op te nemen met het clublokaal van de tegenstander om te vragen of het betreffende team
onderweg is. Indien dit het geval is, dient men te wachten tot 20.30 uur. Indien de tegenstander dan nog
steeds niet aanwezig is, dient de teamleider contact op te nemen met de wedstrijdleider. De instructies
die de wedstrijdleider geeft dienen vervolgens opgevolgd te worden.
Artikel 04.04.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt om in
onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient men de
wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen.
Artikel 04.04.04.

Het invullen van het wedstrijdformulier

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de teamleider van het thuisspelende
team ingevuld. Hij vult eveneens de opstelling van zijn team in. Indien alle gegevens zijn ingevuld, dan
dient de teamleider van het uitspelende team de opstelling van zijn team bekend te maken. Hij doet dit
door de spelerskaarten in de goede volgorde aan de teamleider van het thuisspelende team te overhandigen. Onder het toeziend oog van de teamleider van het uitspelende team vult de teamleider van het
thuisspelende team de spelersnamen van de tegenstander in op het wedstrijdformulier en controleert
hierbij de geldigheid van de spelerspassen. Nadat hij alles gecontroleerd en ingevuld heeft, is hij verplicht
de spelerspassen van de deelnemende spelers van het thuisspelende team door de teamleider van het
uitspelende team te laten controleren.
Indien het wedstrijdformulier volledig is ingevuld, kan de opstelling door geen van beide teams meer veranderd worden. Gebeurt dit toch dan volgen er sancties. Ook als dit gebeurd met wederzijdse instemming.
Artikel 04.04.05.

Inzetten van de reserve speler

Indien een teamleider niet zeker is of een speler van zijn team op tijd aanwezig is, dan kan hij een 5e
speler op het wedstrijdformulier vermelden. Indien de betreffende speler niet op tijd aanwezig is, dan kan
de reserve speler ingezet worden. (zie ook het competitiereglement). Men dient wel aan te geven of deze
speler ook gespeeld heeft. Dit i.v.m. de controle van ongerechtigde spelers
Let op !!!! Indien de reserve speler eenmaal begonnen is aan een wedstrijd dan dient deze speler de gehele wedstrijd te spelen. Deze speler kan dus NIET meer vervangen worden.
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Artikel 04.04.06.

Later arriveren van spelers i.v.m. werk

Indien spelers later komen i.v.m. met werk dan dient men deze spelers te laten spelen. De teamleider is
verplicht de tegenstander hiervan in kennis te stellen. De betreffende speler dient op het wedstrijdformulier op plaats 4 te worden ingevuld. Om lange wachttijden te voorkomen worden de overige wedstrijden
gewoon gespeeld. De speler die te laat komt dient echter uiterlijk om 21.15 uur aanwezig te zijn. Is dit
niet het geval dan kan de reserve speler worden ingezet. heeft men deze niet ingevuld of deze is niet
aanwezig dan is die betreffende partij verloren (incl. 15 ballensaldo). De wedstrijd wordt dan voortgezet.
Indien de speler die later zou komen, volgens het wedstrijdformulier, weer aan de beurt is en hij is aanwezig dan kan hij spelen. Is hij niet aanwezig dan is ook deze partij verloren (wederom incl. 15 ballensaldo). Voor de 3e partij geldt eveneens deze regel.
Artikel 04.04.07. Speelmodus.
De bekercompetitie speelt met een terugvalronde in een door het bondsbestuur te bepalen spelmodus.
Artikel 04.04.08.

Puntentelling tijdens de wedstrijd

6 Foot senioren competitie.

De punten telling is als volgt:
Alle leagues: 2 punten per gewonnen frame.
Het saldo van het aantal punten per wedstrijd is altijd 24.

01.

Ballensaldo

02.

Puntentelling per wedstrijd

Bij de 6-foot bekercompetitiewedstrijden is men verplicht het ballensaldo per partij op het wedstrijdformulier te vermelden. Dit ballensaldo wordt als volgt berekend:
Op het moment dat de zwarte bal in een pocket verdwijnt, dienen alle op dat moment nog op de
tafel zijnde gekleurde ballen, dus NIET de witte bal, te worden meegeteld als zijnde positief of
negatief saldo.
6-Foot bekercompetitie:
indien een team de wedstrijd, in de algemene ronde, winnend afsluit dan plaatst het winnende
team zich voor de volgende ronde in de algemene ronde.
indien een team de wedstrijd, in de algemene ronde, verliest dan valt men terug in de voor dat
team bestemde terugvalronde.
indien een wedstrijd, in de algemene ronde, in een gelijke stand eindigt (12-12) bij teams uitkomend in verschillende leagues tijdens de competitie, wint het laagst spelende team. Bij teams
uitkomend tijdens de competitie in dezelfde league of in de terugvalronde is het ballensaldo beslissend wie de wedstrijd winnend afsluit.
is ook het ballensaldo gelijk, dan dient iedere teamleider een speler aan te wijzen die dan tegen
elkaar uitkomen om in een best of five (5) uit te maken wie winnaar wordt.
indien een team de wedstrijd, in de terugvalronde, winnend afsluit dan plaatst het winnende
team zich voor de volgende ronde in de terugvalronde.
indien een team de wedstrijd in de terugval ronde verliest, is dit team uitgeschakeld.
INDIEN HET BALSALDO BESLISSEND IS VERMELDT DAN ALTIJD BIJ OPMERKINGEN WELKE
TEAM GWONNEN HEEFT, DIT OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN!!!
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Artikel 04.04.09.

Onenigheden tijdens de wedstrijd

Indien er onenigheid is omtrent spelregels dan dient het betreffende frame meteen stilgelegd te worden.
De betreffende teamleider neemt onmiddellijk contact op met de wedstrijdleider. De teamleider van het
andere team dient altijd volle medewerking te verlenen en mag dus NIET weigeren om de wedstrijdleider
telefonisch te bereiken. Een wedstrijd dient ten alle tijden uitgespeeld te worden anders volgens sancties
( Zie Algemeen Hoofdstuk 01.04 ).
De uitspraak van de wedstrijdleider is bindend en dient opgevolgd te worden.
Artikel 04.04.10.

Ondertekening van het wedstrijdformulier

Na de betreffende wedstrijd dienen beide teamleiders het wedstrijdformulier te ondertekenen. Er worden
minimaal 2 exemplaren van het wedstrijdformulier gemaakt, te weten:
een wit origineel vel. (Opsturen naar de N.P.B.)
een witte kopie. (Voor de tegenstander)
Als het wedstrijdformulier niet door beide teamleiders is ondertekend, dan is de uitslag niet bindend. De
wedstrijdleider zal na overleg met beide partijen een bindende uitslag invullen.
Artikel 04.04.11.

Doorgeven van de uitslag

Alle uitslagen dienen iedere zaterdag na betreffende speelweek bekend te zijn bij de NPB en wel uiterlijk
12.15 uur. De uitslag kan op de volgende manieren doorgegeven worden.
het wedstrijdformulier per fax naar de NPB versturen.
de uitslag telefonisch doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat. (zie ook 04.04.12)
het wedstrijdformulier per e-mail naar de NPB versturen (daarvoor bestemd E-mail adres) Het
gescande wedstrijdformulier dient goed leesbaar te zijn anders geldt het als niet ontvangen.
Indien de uitslag zaterdags uiterlijk 12.15 uur bekend is bij de wedstrijdleider zal er geen boete worden
opgelegd.
Artikel 04.04.12.

Opsturen van het wedstrijdformulier

De teamleider van het thuisspelende team dient er zorg voor te dragen dat het witte originele wedstrijdformulier op tijd bij de NPB aanwezig is. Dit kan op volgende manieren:
Per fax
Per e-mail
Het faxnummer en e-mail adres worden voor aanvang van ieder seizoen aan de verenigingen meegedeeld. Indien de teamleider het wedstrijdformulier per fax verzendt dan hoeft het wedstrijdformulier niet
meer opgestuurd te worden, hoewel indien de teamleider de uitslag telefonisch heeft doorgegeven, dient
hij alsnog het wedstrijdformulier op te sturen naar de NPB. Is het wedstrijdformulier niet op tijd in het
bezit van de NPB dan zal er een sanctie worden opgelegd.
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Artikel 04.04.12.

Protest

Protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd zijn in principe niet mogelijk. Indien de wedstrijdleider niet bereikt kan worden, dan dient U de bondssecretaris telefonisch in kennis te stellen dat de
wedstrijdleider niet bereikt kan worden. Indien ook de secretaris niet bereikt kan worden, dan dient U op
het antwoordapparaat in te spreken dat de wedstrijdleider niet te bereiken is. Indien geen van beide bereikbaar is, dan is de beslissing van de op dat moment leidende scheidsrechter bindend, indien uiteraard
de geldende regels in acht worden genomen. De teamleider kan eventueel het probleem waar het om
gaat kort omschrijven onder opmerkingen. Als de wedstrijd gespeeld is, dient de teamleider die het oneens is met het besluit van de scheidsrechter, een brief naar het NPB bondsbestuur te sturen waarin kort
en duidelijk wordt uitgelegd wat er is gebeurd.
Protesten achteraf worden alleen dan behandeld indien is gebleken
dat U getracht heeft de wedstrijdleider te bereiken.
Artikel 04.04.13.

Het omzetten van wedstrijden

Indien een team door welke omstandigheden dan ook niet kan spelen op de door de wedstrijdleider vastgestelde datum, dan kan men deze wedstrijd omzetten naar een andere datum (Bij afsluitende evenementen is verzetten niet mogelijk) . Er dient wel aan het volgende criteria te worden voldaan:
De wedstrijd dient in dezelfde week te worden gespeeld of op een datum vòòr de
oorspronkelijke, door de NPB vastgestelde, datum
De teamleider van het team dat de wedstrijd wil omzetten dient als volgt te handelen:
Men neemt telefonisch contact op met de tegenstander en vraagt of er een mogelijkheid is om de
wedstrijd op een andere datum te spelen. Indien dit mogelijk is dan spreekt U een datum af met
in achtneming van het bovenstaande criteria
Hierna nemen de betreffende teamcaptains van beide teams contact op met de wedstrijdleider en
stellen hem op de hoogte van de nieuwe datum.
Dit laatste is van enorm belang. Indien een team niet komt opdagen op de nieuwe datum, ook al heeft U
deze nieuwe datum met de tegenstander afgesproken maar niet doorgegeven aan de wedstrijdleider, dan
zal de wedstrijdleider altijd kiezen voor de oorspronkelijk vastgestelde datum.

Let wel !!! Indien een wedstrijd is omgezet naar een andere datum en beide teams zijn op deze avond

aanwezig en men start met de wedstrijd, dan dient deze wedstrijd uitgespeeld te worden en is de uitslag
altijd bindend, ook al is de wedstrijdleider NIET in kennis gesteld van de omgezette datum. Omdat beide
teams aanwezig waren op deze nieuwe datum, wordt ervan uitgegaan dat de afspraak tussen beide partijen correct was.
Het omzetten van een wedstrijd naar een latere, dan door de NPB vastgestelde, datum
KAN ALLEEN MET TOESTEMMING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER !!!!!!!!!!!!!
Artikel 04.04.14.

Algemeen

Het Bondsbestuur behoudt het recht om de opzet van de bekercompetitie te veranderen. De verenigingen
worden van een eventuele verandering tijdig (voor aanvang van de 1e ronde) op de hoogte gesteld.
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5. KEURING
HOOFDSTUK 05.01. ALGEMEEN
Artikel 05.01.01.

Aanvang keuringen

Voor aanvang van de competitie zal de NPB de poolbiljarttafel waarop de verenigingen deel wensen te
nemen aan de competities binnen de NPB laten controleren op deugdelijkheid en correctheid van al deze
facetten.

Artikel 05.01.02.

Datum afspraak

Indien de lokaaleigenaar een definitieve afspraak heeft gemaakt met de betreffende keurmeester, dient
hij ervoor te zorgen dat op de afgesproken dag de biljarttafel keur klaar is. Zie ook 05.01.10
Artikel 05.01.03.

Manier van keuren

De manier van keuren en het vaststellen van de richtlijnen wordt vastgelegd in het keurreglement van de
N.P.B. Zowel keurmeesters als ook verenigingen c.q. spelers dienen zich hieraan te conformeren.
Artikel 05.01.04.

Keuringsrapport

De keurmeester vult altijd een keurrapport in. Op dit keurrapport staat vermeldt hoe de keuring is uitgevoerd en tevens bevat dit rapport de specifieke gegevens van de betreffende biljarttafel. Dit keuringsrapport dient zichtbaar in de buurt van het biljart opgehangen te worden.
Artikel 05.01.05.

Goedgekeurde biljarttafel

Indien de keurmeester bepaald dat de biljarttafel aan de gestelde normen voldoet dan keurt hij de tafel
goed. De betreffende keurmeester zet dan aan de korte band van het kopveld een stempel die aangeeft
dat de biljarttafel is goedgekeurd voor het betreffende seizoen.
Artikel 05.01.06.

Afgekeurde tafel

Indien de keurmeester bepaald dat de biljarttafel niet aan de gestelde normen voldoet, dan keurt hij de
biljarttafel af. Ook indien belijning op de tafel is aangebracht door derden kan de tafel worden afgekeurd
als deze belijning tot onduidelijkheden kan leiden. Hij zal dit aan de lokaaleigenaar mededelen en hem
advies geven hoe het probleem opgelost kan worden. Er wordt geen stempel geplaatst. Nadat het probleem is verholpen, zal er een herkeuring volgen. Voor deze herkeuring worden wel kosten in rekening
gebracht. De NPB is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan door afkeuring van een speeltafel.
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Artikel 05.01.07.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de keurmeester besluiten de biljarttafel voor een seizoenshelft, dan wel een
gedeelde hiervan, goed te keuren. Dit is ter zijner beoordeling. Hij dient dit wel duidelijk op het keurrapport te melden.
Artikel 05.01.08.

Spelen op een ongekeurde of afgekeurde biljarttafel

Het is verboden om bindende wedstrijden binnen de NPB competities te spelen op een ongekeurde of afgekeurde biljarttafel. Dit kan alleen indien er een vrijstelling wordt gegeven door het bondsbestuur van de
NPB. Indien er toch op een ongekeurde biljarttafel wordt gespeeld, dan volgen sancties. Zie Algemeen
hoofdstuk 01.04.
Artikel 05.01.09.

Kosten tafelkeuring

Voor het (her) keuren van een speeltafel worden kosten in rekening gebracht. De kosten hiervan worden
vastgesteld voor de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 05.01.10

Tijdige keuring

Conform besluit van de ALV 2012:
dient de speeltafel voor 1 september te zijn gekeurd. De vereniging is hiervoor verantwoordelijk.
De keuring dient minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd
Indien men zich niet houd aan de voorwaarden is er sprake van een spoedkeuring en worden extra
kosten in rekening gebracht.
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HOOFDSTUK 05.02. BENODIGDHEDEN
Artikel 05.02.01.

De poolbiljarttafel

Om deel te nemen aan de competities binnen de NPB is ieder merk poolbiljarttafel toegestaan mits deze
voldoet aan de normen gesteld door de NPB. Deze normen zijn:
Artikel 05.02.02.

Grootte van de poolbiljarttafel

De grootte van de wedstrijdtafel dient een grootte te hebben van 6-foot. circa 1.80 bij 90 cm.
Artikel 05.02.03.
-

Grootte van de Pockets

De hoek pockets dienen tussen 8 en 9 cm groot te zijn.
De midden pockets dienen tussen 10 en 11 cm groot te zijn.

Artikel 05.02.04.

01.

Het speelveld

02.

De banden

De bekleding van het biljart

Het speelveld dient te worden voorzien van een kwalitatief goed en deugdelijk laken, bij voorkeur van het
merk Simonis type 920, 860 of 720, “powder blue”.
De banden of te wel speelveld begrenzing dient met hetzelfde merk en soort laken bekleedt te worden als
het speelveld.
Artikel 05.02.05.

Speelballen

Er mag zowel met gele en rode ballen als ook met genummerde ( 1-15 ) ballen gespeeld worden. De
zwarte bal dient nummer 8 te dragen. De wedstrijdballen dienen een doorsnee te hebben van 57 mm.
Het gebruik van een gestippelde cue bal (witte bal) is toegestaan.
Artikel 05.02.06.

Markeringen

Op het biljart dienen de volgende markeringen te worden aangebracht:
De driehoek, waarin de ballen opgelegd worden.
Het voetpunt in de driehoek, dit is het punt waarop de voorste bal in driehoek wordt geplaatst.
De koplijn, die het einde van het kopveld aangeeft.
De lengte lijn, dit is de lijn die loopt van het voetpunt tot aan de korte band.
De markeringen op het biljart worden aangebracht door de keurmeester, dit meestal in combinatie met
de noodzakelijke keuring van de biljarttafel.
Indien de markeringen door derden worden aangebracht bestaat de kans dat de keurmeester de markeringen opnieuw moet aanbrengen, en er dan dubbele markeringen op het laken worden aangebracht. Dit
is dan niet te verhalen bij de NPB.
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HOOFDSTUK 05.03. VERLICHTING
Artikel 05.03.01.

Algemeen

Er dient een goede verlichting boven de speeltafel te zijn die gelijkmatig wordt verdeeld over het gehele
speelveld, en die geen schaduw inval heeft. Minimaal twee tot maximaal 4 lampen mogen boven de tafel
worden geplaatst.
TL. buizen en alles wat daar op lijkt zijn toegestaan mits voldoende watt. Tevens mogen er geen kappen,
omhulsels etc. om de lamp worden gehangen, dit ter beoordeling van de keurmeester.
Artikel 05.03.02.

Wattage

Het wattage van de gloeilampen in iedere lamp, of men nu twee of vier lampen boven het biljart plaatst,
dient minimaal 100 Watt te zijn. Spaarlampen zijn toegestaan mits deze een vergelijkbaar wattage, aangegeven in de beschrijving van de spaarlamp, van 100 Watt bij een gewone gloeilamp kunnen aantonen.
Indien er twijfel bestaat bij keurmeester en/of lokaalhouder omtrent de hoeveelheid licht op de biljarttafel, dan kan er een lichtkeuring worden aangevraagd bij de aanwezige keurmeester. De betreffende
keurmeester geeft dit door aan de hoofdkeurmeester en deze maakt dan een afspraak met de lokaalhouder.
Artikel 05.03.03.

Hoogte van de lampen t.o.v. het biljart

De lampen dienen tussen 75 en 80 cm boven het speelvlak te worden geplaatst.
Artikel 05.03.04.

De afstand tussen de lampen uitgaande van 2 lampen

De NPB adviseert om een lamp aan te brengen, op de goede hoogte (zie punt 04.05.02), boven het voetpunt, en van daaruit 90 cm haaks naar het koppunt de tweede lamp te hangen. Uit ervaring is gebleken
dat het licht op deze manier en op deze hoogte optimaal is. Normale afstand tussen de lampen moet zijn
tussen de 88 en de 92 cm.
Artikel 05.03.04

Bijzonder situatie ivm spaarlampen

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op reguliere lampen. Conform EG besluit gaan deze lampen vervallen
en wordt het gebruik van energiezuinige lampen gestimuleerd. Uitgangspunt is dat verlichting boven de
speeltafel is. De lichtstroom dient derhalve 2150 lumen. De keurmeester dient, indien onvoldoende licht
is, de tafel af te keuren voor deelname aan de competitie. De NPB adviseert daarom om gebruik te maken van de Philips PL-E 33 W/865 Spaarlamp. (ALV 2011)
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HOOFDSTUK 05.04. RUIMTE OM HET BILJART
Artikel 05.04.01.
De ruimte tussen de wedstrijdtafel en de muren of pilaren dient zodanig te zijn, dat het spel hier geen
overmatige hinder ondervindt. Of de ruimte rond het biljart voldoende is voor deelname aan de competitie binnen de NPB bepaald het Bondsbestuur.
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HOOFDSTUK 05.05. HULPSTUKKEN
De volgende hulpstukken dienen aanwezig te zijn:
Artikel 05.05.01.

Driehoek

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de NPB worden gespeeld
dient een houten driehoek aanwezig (deze dient aangeschaft te worden via de NPB) te zijn die benodigd
wordt voor het opbouwen van de ballen.
Artikel 05.05.02.

Brugstuk / hulpstuk (oma)

In iedere lokaliteit waar competitie en/of andere officiële evenementen van de NPB worden gespeeld,
dient een brugstuk /hulpstuk (in het biljartjargon ook wel 'oma' genoemd), gemonteerd op een keu, aanwezig te zijn.
Indien een speler gebruik wenst te maken van dit hulpstuk is men ten alle tijd verplicht de speler deze
mogelijkheid te bieden.
Artikel 05.05.03.

Korte keu

Indien de ruimte rond het biljart zodanig is dat in extreme gevallen niet met een keu van normale lengte
gespeeld kan worden, dan dient in deze lokaliteit een korte(re) keu aanwezig te zijn, om een fatsoenlijke
stoot uit te kunnen voeren.
Artikel 05.05.04.

Digitale klokje / eierwekker

Iedere vereniging dient minimaal in het bezit te zijn van een digitale klokje / eierwekker met geluidssignaal of een ander soortgelijke tijdklok met geluidssignaal, dit om de vijf minuten regel te kunnen naleven.
Er zijn zoveel types van klokken in omloop dat een type e.d. niet valt te bepalen.
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6. SPELREGELS
HOOFDSTUK 06.01. BLACK BALL
Artikel 06.06.01.

Het spel

A

Voordat het spel begint, doen beide spelers de tosstoot, waarmee het recht wordt bepaald wie er
mag opstoten. Bij de tossstaat dient de driehoek duidelijk los van de korte band te liggen.

B

De tosstoot wordt gewonnen door de speler die het dichtst bij de band in het kopveld komt, zonder dat zijn bal de lange band raakt, op de helft van de tegenstander komt, of in een pocket valt.
De winnaar mag dan bepalen wie er opstoot. Geeft de winnaar van de tosstoot de opstoot weg,
dan geeft hij alle rechten weg.

C

Het spel begint daarna met de opstoot, waarna beide spelers net zo lang om en om spelen tot er
een serie bal via een correcte stoot in een pocket valt. Hiermee wordt dan de serie (kleur) voor
beide spelers bepaald.

D

De speler welke zijn zeven serieballen heeft gepot, mag over gaan op de zwarte bal. Speelt de
speler de zwarte bal in een van tevoren aangewezen pocket weg, (zonder een foul of fout te maken) wint de speler de partij.

Artikel 06.06.02.

Spelregels

A

Het spel moet met dat gedeelte van de keu gespeeld worden, waaraan de pomerans, van origine
is bevestigd. Gebeurt dit niet dan is de wedstrijd verloren. Uitsluitend bij de break mag gebruik
worden gemaakt van een zgn breakkeu (ipv leren pomerans bakeliet of soort gelijk materiaal).

B

Men dient ten alle tijden met de witte bal te spelen, speelt men met een serie bal dan is de wedstrijd verloren.

C

Na de carambolage (het contact van de witte bal met een serie bal) dient of de witte bal of een
seriebal nog een band te raken. Gebeurt dit niet is dit een foul (in een pocket weglopen is ook
goed).

D

De speler dient tijdens het stoten altijd contact te houden met de vloer, zo niet is dit een foul.

E

Men mag tijdens het spel geen onreglementaire touché (het aanraken van een bal met b.v. ketting, kledingstuk, keu) maken, doet men dit toch is dit een foul.

F

Men mag tijdens het spel de witte bal (tenzij door de scheidsrechter duidelijk aangegeven) niet
zelf van de tafel of uit een pocket pakken. Doet men dit toch is dit een foul.

G

Als een speler zijn serie ballen heeft gepot, heeft deze de vrije keuze bij het potten van de zwarte
bal. De pocket voor de zwarte bal hoeft niet aangewezen te worden, MAAR, valt de zwarte bal in
een pocket dat niet door de speler is aangewezen, is de wedstrijd verloren.

H

Krijgt men tijdens het spel een foul dan mag men de witte bal overal op de tafel neerleggen om
vandaar het spel in alle richtingen te vervolgen (= 'ball in hand')
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I

Men mag, als de witte bal opgelegd mag worden, deze altijd nog corrigeren, echter, alleen met
de hand. Doet men dit met de keu, dan is dit een foul.

J

Bij het opleggen van de witte bal moet men er rekening mee houden dat de witte bal niet vast
gelegd mag worden tegen een band. Ziet de scheidsrechter dit en men speelt, is dit een foul.

Artikel 06.06.03.

Diversen

A

Bij de opstoot moeten minimaal 2 serie ballen een band raken (in een pocket vallen telt ook als
band), gebeurt dit niet is het een foul.

B

Als er bij de opstoot 2 of meer ballen in een pocket vallen van verschillende serie, dan heeft de
speler die aan de beurt is het keuzerecht. Blijft hierbij de witte bal op de tafel, speelt de speler
die opgestoten heeft, na de keuze van de serie, door. Loopt de witte bal bij de opstoot ook weg,
dan gaat de beurt over na de tegenstander. Deze heeft dan ook het keuzerecht. De keuze wordt
in beide gevallen echter pas definitief als de aangezegde kleur gepot wordt zonder dat een foul of
fout wordt gemaakt. In dat geval (foul/fout) heeft de tegenstander ook nog een open tafel

C

Loopt er bij de opstoot 1 of meerder bal(len) weg van één serie (wit blijft op de tafel), heeft de
speler die opgestoten heeft het recht om toch de andere serie te kiezen (OPEN TAFEL). Hij moet
dit dan wel duidelijk aan de scheidsrechter aangeven. Deze keuze wordt echter pas definitief als
de aangezegde kleur gepot wordt zonder dat een foul of fout wordt gemaakt. In dat geval heeft
de tegenstander ook nog een open tafel. Indien de speler verder wilt spelen op dezelfde serie
moet hij dit duidelijk aan de scheidsrechter aangeven en hoeft hij deze niet meer te potten. De
keuze voor beide spelers is hiermee definitief gemaakt. Speelt de speler verder zonder aan de
scheidsrechter aan te geven welke serie hij wenst aan te spelen is dit een foul. , b.v.:
C.1 Speler A stoot op, niets weg. Speler B is nu aan de beurt en moet een kleur kiezen (en dit
aangeven aan de scheidsrechter). Pot speler B na de keuze van de serie deze bal, dan is de serie
voor beide spelers bepaald (mits geen foul of fout wordt gemaakt).
C.2 Speler A stoot op en er loopt een bal van een serie weg (b.v. geel), dan mag speler A ook
nog de rode ballen kiezen. Hij moet dit dan wel aangeven aan de scheidsrechter en ook op de
rode ballen spelen. Heeft hij de rode ballen gekozen en speelt hierna toch rechtstreeks op geel, is
dit een foul. Speelt hij echter wel op de rode bal en pot deze, is de serie voor beide spelers bepaald. (mits geen foule of fout wordt gemaakt)
C.3 Als speler A (zie C.2) de andere serie kiest (rode) en hij pot deze niet dan mag speler B ook
weer kiezen (wel duidelijk zeggen tegen de scheidsrechter). Deze vorm van OPEN TAFEL blijft
gehandhaafd tot een speler de door hem aangewezen serie pot en daarbij geen foul of foutstoot
maakt. Daarmee is dan de keuze bepaald.
C.4 Speler A stoot op, er loopt niets weg. Speler B heeft open tafel en kiest b.v. geel. Hij speelt
hierop en pot deze kleur, maar er loopt ook nog een rode bal weg. Door het weglopen van de
rode bal is zijn beurt voorbij, omdat dit een foutstoot is. Speler A is aan de beurt en heeft in dit
geval ook nog open tafel.
C.5 Speler A stoot op en er loopt een bal van één serie weg (b.v. geel), en speler A kiest ook deze kleur, dan is de keuze definitief bepaald.

D

Loopt bij de opstoot de zwarte bal weg, moet er door dezelfde speler opnieuw worden opgestoten. Gebeurt dit drie keer achter elkaar, dan is de wedstrijd verloren. Let op dit is geen voorzetting van het spel.
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E

Mocht er tijdens het spel een serie bal vanaf de tafel op de grond belanden, is dit een foul. De
scheidsrechter moet deze bal terugleggen, en wel op het voetpunt. Kan dit niet, dan op de middellijn zo dicht mogelijk bij het voetpunt.

F

Springt de witte bal van de tafel is dit een foul.

G

Springt er tijdens de opstoot een bal van de tafel op de grond, is dit een foul. Er zijn dan meerdere mogelijkheden:
G.1 Men mag dezelfde speler opnieuw laten opstoten.
G.2 Men neemt de foul en gaat van de ontstane situatie verder.
G.3 Men laat opnieuw opleggen en stoot zelf op.
Houdt er echter rekening mee dat het bij punt G.1,G.2,G.3 ten alle tijden gaat om een voortzetting van het spel. Loopt hierbij de zwarte bal weg, dan is dit een verloren partij. Aangezien het
een voorzetting van het spel is dient men ( voor de stoot) de kleur aan te zeggen, zie ook punt C.

H

Een speler mag, als de tegenstander op zwart bezig is, maar 2 keer achter elkaar op de zwarte
bal verdedigen. Doet de speler dit 3 keer achter elkaar, is de partij verloren.
In bovenstaande situatie geldt ook het rechtstreeks aanspelen van de zwarte bal als een verdedigende stoot (dit is tevens een foul). De scheidsrechter is verplicht de speler erop te attenderen
dat hij 2 keer verdedigt heeft. De speler echter is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen
spel. Bij deze regel moet men in acht nemen dat, als beide spelers nog serie ballen op de tafel
hebben liggen, de zwarte bal als neutrale bal geldt. Men kan dan dus niet verdedigen op de zwarte bal, het rechtstreeks aanspelen van de zwarte bal, in deze situatie, is wel een foul.

I

Als men, bij het wegspelen van de zwarte bal, een foul of fout maakt is de partij verloren.

J

Als een speler de witte bal bewust aanspeelt met de bedoeling deze over een andere bal heen te
wippen, ongeacht met wat voor een stoot, is de partij verloren.

K

Als een speler 3 fouls achter elkaar maakt is de partij verloren.

L

Als een speler zijn serie ballen heeft weggespeeld begint deze op zwart. Hij hoeft hierbij de pocket niet aan te wijzen.
MAAR, loopt de zwarte bal in een pocket weg en de speler heeft deze pocket niet aangezegd (of
duidelijk voor de scheidsrechter aangewezen), is de partij verloren, b.v.:
L.1 De speler pot zijn laatste serie bal en ziet geen mogelijkheid de zwarte bal te potten. Hij besluit een verdedigende stoot te plaatsen en wijst geen pocket aan, er is dan niets aan de hand.
L.2 De speler pot zijn laatste serie bal en heeft een pot kans op zwart. Hij wijst echter geen pocket aan, speelt op zwart en pot deze.
De partij is dan verloren. Pot hij de zwarte bal niet, is er niets aan de hand.

M

Een foutstoot zonder dat daarbij een foul gemaakt wordt, heeft spelafgifte tengevolge. Bijvoorbeeld als men geen eigen serie bal wegspeelt, of als men een serie bal van de tegenstander wegspeelt, of als de witte bal wegloopt.

N

Als men rechtstreeks op een bal van de tegenstander speelt, is dit een foul.

O

Als een bal 'zich legt' of op welke andere wijze uit zichzelf beweegt, blijft hij in deze nieuwe positie liggen en wordt er vanuit deze nieuwe situatie verder gespeeld. Een bal die, na vijf seconden
bewegingloos te zijn geweest, in een pocket valt, wordt zo goed als mogelijk op zijn vorige positie
terug gelegd, waarna het spel normaal doorgaat.
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P

Ballen die bewogen zijn door niet-spelers, doordat een speler geduwd wordt, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden (zoals aardbevingen, naar beneden vallende verlichting, etc.) worden
zo nauwkeurig mogelijk teruggelegd op hun laatste positie voor het incident, aan de speler aan
stoot wordt dan geen foul toegekend. Als het niet mogelijk is alle ballen in hun oorspronkelijke
positie te herplaatsen, wordt het spel overgespeeld met dezelfde beginnende speler

Q

Als een speler opzettelijk markeringen op de tafel aanbrengt om zo een stoot te vergemakkelijken, zij het door het bevochtigen van het laken, het plaatsen van krijt op de banden, of op enige
andere wijze, dan begaat hij een foul. Verwijdert hij deze markeringen voor de stoot, dan wordt
er geen sanctie toegepast.

R

Als, na drie opeenvolgende beurten aan de tafel door iedere speler (in totaal dus 6 beurten) met
nog slechts twee serie ballen en de 8-bal op tafel, in de ogen van de scheidsrechter (of van beide
spelers als er geen scheidsrechter aanwezig is) geen van beide spelers nog poogt om het spel te
winnen omdat het anders hoogstwaarschijnlijk zou leiden tot het spelverlies, dan worden de ballen opnieuw opgelegd en breakt de openende speler van de pat hangende game opnieuw

Artikel 06.06.04.

Scheidsrechter

A

De scheidsrechter dient het spel nauwlettend in de gaten te houden zonder daarbij in de weg, of
in het gezichtsveld te staan.

B

De scheidsrechter dient er op toe te zien dat de speler, die niet aan de beurt is, op een neutrale
plaats gaat zitten zodat de tegenstander hier geen hinder van heeft.

C

De scheidsrechter moet duidelijk hoorbaar voor de spelers een gemaakte foul aangeven met
eventueel de aanleiding hiertoe.

D

De scheidsrechter dient de tijdslimiet per stoot in de gaten te houden, zodat het spel niet onnodig
wordt vertraagd, en de toegestane tijd alleen gebruikt wordt om de spelsituatie in te schatten en
niet om b.v. een sigaret te roken of een drankje te bestellen. De tijdslimiet bij het spelen op een
serie bal is 3 minuten. Zijn beide spelers op zwart, dan is dit slechts 1 minuut per stoot. Gaat een
speler over deze tijd heen, dan is de partij verloren.

E

De scheidsrechter dient, als beide spelers op de zwarte bal beginnen, de in het verenigingslokaal
aanwezige tijdklok (5 minuten) aan te zetten. Lukt het de beide spelers niet om binnen deze 5
minuten de zwarte bal te potten, dan eindigt de partij in remise.
De scheidsrechter moet de speler, als deze daarom vraagt, het juiste tijdstip doorgeven zodat de
speler hier eventueel rekening mee kan houden. De minuut gaat pas in als alle ballen stil liggen,
of, als wit weggelopen is pas als de scheidsrechter deze vrijgegeven heeft.
LET OP: Indien in een wedstrijd een ‘best of’ gespeeld wordt, is de 5 minutenregel niet van toepassing. Het frame wordt gespeeld totdat reglementair een winnaar is bepaald (bijv. door het
correct potten van de zwarte bal, of het maken van drie foules)
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F

De scheidsrechter dient, als een speler in de laatste seconden van het spel op de zwarte bal gaat
spelen, de tijd extra goed in de gaten te houden omdat er dan meerdere mogelijkheden kunnen
ontstaan.
 De speler pot de zwarte bal niet; remise.
 De speler pot de zwarte bal net voor het tijdsignaal afgaat; gewonnen partij.
 De speler pot de zwarte bal en voordat het tijdsignaal afgaat loopt de witte bal ook weg: verloren partij.
 De speler pot de zwarte bal voordat het tijdsignaal afgaat terwijl de witte bal wegloopt nadat
het tijdsignaal is afgegaan; gewonnen partij.
Let OP: indien er nog minder dan één minuut op de klok staat, mag de speler de tijd laten verlopen immers hij heeft één minuut voor de stoot. Laat hij de tijd verlopen is het een gelijk spel,
staat er echter bijvoorbeeld nog 65 seconden op de klok en laat de speler zijn bedenktijd van een
minuut (60 seconden) verlopen (hij doet dus geen stoot), dan is de partij verloren, zie punt E van
dit artikel.

G

De scheidsrechter moet een speler als deze daarom vraagt advies geven, maar alleen als het gaat
om reglementaire vragen, bijvoorbeeld welke kleur/serie de speler heeft. Vraagt een speler dit
niet en dreigt hij op de kleur/serie van de tegenstander te spelen, of met een seriebal te spelen
of een andere ‘foul’ te maken dan mag de scheidsrechter de betreffende speler niet waarschuwen.

H

De scheidsrechter moet bij een foul, nadat alle ballen stil liggen, de witte bal van de tafel afpakken en deze aan de tegenstander geven (ball in hand).

I

Als een bal, zonder toedoen van een van de spelers of een andere bal in een pocket valt (kiepen),
moet de scheidsrechter deze bal in dezelfde pocket terugleggen, maar dan iets minder dicht bij
de rand zodat deze situatie niet nogmaals kan ontstaan. (zie ook 06.06.03 punt O)

J

De scheidsrechter moet een speler inlichten als de witte bal vastligt tegen een serie bal, de speler
moet dan namelijk van deze serie bal afstoten. Speelt men deze serie bal toch aan dan is dit een
foul. Deze regel geldt ook als de witte bal tegen een band aan ligt, men moet dan van de band
afstoten (deze band telt ook niet mee). Uitzondering op deze regel is als een eigen serie bal tegen een band vastligt. Speelt men deze aan met de witte bal hoeft men geen band meer te raken
(dus de band telt dan wel mee).Wil men een seriebal van de tegenstander aanspelen die vast ligt
aan de band, moet ten alle tijden een na band geraakt worden.

K

Krijgt een speler van buitenaf duidelijk advies, dan moet de scheidsrechter de speler hiervoor een
waarschuwing geven. Gebeurt dit hierna nogmaals, dan moet de scheidsrechter hiervoor een foul
geven.

Alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet zullen door het bondsbestuur van de NPB
nauwkeurig bekeken worden en eventueel aangepast worden.
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Artikel 06.06.05.

Algemeen

A

Als de witte bal, zonder dat daarbij een foul ontstaat, wegloopt, moet de speler die dan de beurt
heeft de witte bal in zijn geheel achter de lijn opleggen (zie 1). Dit geldt ook bij de opstoot. Gebeurt dit niet en de witte bal ligt over de lijn, en de scheidsrechter ziet dit, is dit een foul. Hierbij
mag de speler de bal ook niet vast tegen een band aanleggen. Gebeurt dit toch is dit een foul.

B

Wil men nadat de witte bal, zoals in A aangegeven, weggelopen is, via de band spelen dan moet
men er voor zorgen dat, voordat de witte bal de band raakt, deze in zijn geheel buiten de lijn is
geweest. Gebeurt dit niet is dit een foul.

C

Wil men nadat de witte bal, zoals in A aangegeven, weggelopen is, een serie bal aanspelen, dan
moet deze bal in zijn geheel voor de lijn liggen (zie 2). Ligt de serie bal echter gedeeltelijk op de
lijn, dan moet het raakvlak tussen de witte en de seriebal buiten het kopveld liggen (zie 3) anders
moet men de witte bal eerst helemaal over de lijn gespeeld worden, voordat deze de serie bal
raakt (zie 4). In dit soort situaties kan men de scheidsrechter om advies vragen.

D

Het voetpunt en de middellijn worden aangegeven door 5.

E

De ballen worden opgelegd zoals onder is weergegeven (rood en geel kunnen onderling wisselen)

1
2
5
3
4
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PROMOTIE – DEGRADATIE REGELING 18-19
Super leaque
Degradatie
Nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de Promotie League (PL). Nummer 10 speelt
nacompetitie tegen nummers 2 van de PL-A en PL-B voor één plaats in de superleague (SL).

Promotie league
Promotie: nummers 1 promoveren rechtstreeks naar de SL. De nummers 2 spelen nacompetitie
tegen nummer 10 van de SL voor één plaats in de SL.
Degradatie: nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks.
De nummer 10 van PL-A speelt nacompetitie tegen nummer 2 van de 1e league A en nummer 2
van de 1e league B voor één plaats in de PL.
De nummer 10 van PL-B speelt nacompetitie tegen nummer 2 van de 1e league C en nummer 2
van de 1e league D voor één plaats in de PL.

Eerste league
Promotie: de nummers 1 van elke 1e league promoveert rechtstreeks naar de PL.
De nummers 2 van 1e league A en B spelen nacompetitie tegen de nummer 10 van de PL-A voor
één plaats in de PL.
De nummers 2 van 1e league C en D spelen nacompetitie tegen de nummer 10 van de PL-B voor
één plaats in de PL.
Degradatie: nummers 11 en 12 van elke eerste league degradeert rechtstreeks naar de tweede
league.
Nummer 10 van 1e league A speelt nacompetitie tegen nummers 2 van de 2 e league A en B voor
één plaats in de 1e league.
Nummer 10 van 1e league B speelt nacompetitie tegen nummers 2 van de 2 e league C en D voor
één plaats in de 1e league.
Nummer 10 van 1e league C speelt nacompetitie tegen nummers 2 van de 2 e league E en F voor
één plaats in de 1e league.
Nummer 10 van 1e league D speelt nacompetitie tegen nummer 2 van de 2 e league G en H voor
één plaats in de 1e league.
Bijlage Wedstrijdreglement NPB 2018
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Tweede league
Promotie: de nummers 1 van elke 2e league promoveert rechtstreeks naar de 1e league.
Nummers 2 van 2e league A en B speelt nacompetitie tegen nummer 10 van 1e league A voor één
plaats in de 1e league.
Nummers 2 van 2e league C en D speelt nacompetitie tegen nummer 10 van 1e league B voor één
plaats in de 1e league.
Nummers 2 van 2e league E en F speelt nacompetitie tegen nummer 10 van 1e league C voor één
plaats in de 1e league
Nummer 2 van 2e league G en H speelt nacompetitie tegen nummer 10 van 1e league D voor één
plaats in de 1e league.
Degradatie: uit de 2e league is afhankelijk van het aantal inschrijvingen komend seizoen

NOOT
1 Deze promotie - degradatie regeling is opgesteld onder voorbehoud.
Het Bondsbestuur van de NPB heeft volgens de reglementen altijd het recht om deze promotie - degradatieregeling indien nodig aan te passen.
Zie ook HOOFDSTUK 02.02. COMPETITIE – INDELING van het Wedstrijdreglement van de NPB.
2 Licenties blijven ten alle tijden eigendom van de NPB (zie het huishoudelijk reglement)
3 Deze regels zijn uitgewerkt in onderstaand schema
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Nacompetitie NPB
Poule 1:
b.o. 3

Promotie/degradatie Super league
Nr 10 Super league
Nr 2 Promotie league A
Nr 2 Promotie league B

Poule 2:
b.o. 3

Promotie/degradatie Promotie league
Nr. 10 Promotie league A
Nr. 2 1e league A
Nr. 2 1e league B

Poule 3:

Nr. 10 Promotie league B

b.o. 3

Nr. 2 1e league C
Nr. 2 1e league D
Promotie/degradatie 1e league

Poule 4:

Poule 5:

Poule 6:

Poule 7:

Nr 10 1e league A
Nr 2

2e league A

Nr 2

2e league B

Nr 10 1e league B
Nr 2

2e league C

Nr 2

2e league D

Nr 10 1e league C
Nr 2

2e league E

Nr 2

2e league F

Nr 10 1e league D
Nr 2
Nr 2

2e league G
2e league H

Noot:
*) gegevens onder voorbehoud; er kunnen geen rechten aan worden ontleend; Bij onverwachte
omstandigheden heeft de NPB het recht deze regeling aan te passen.
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UITLEG SPELEN MET OPTIE
Artikel 02.06.03.

Wat te doen bij te weinig spelers

01.

Indien een team door welke omstandigheden dan ook spelers te weinig heeft en het is niet gelukt
om in onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd naar een andere dag te verzetten dan dient men
de wedstrijd toch te spelen. Minimaal dient een team met 2 spelers de wedstrijd te spelen. Het is niet mogelijk een wedstrijd af te zeggen, doet men dit toch geldt dit is niet opkomen dagen.

02.

Maximaal drie maal gedurende het seizoen mag een team uitkomende in de 1e, 2e of 3e league,
dat met drie spelers aanwezig is, de drie aanwezige spelers ieders één frame extra laten spelers (in volgorde van de aanwezige spelers). Op het wedstrijdformulier vult men bij de opstelling dan bij speler 4 geen
naam in maar het woord "OPTIE". (Dit mag niet bij bekerwedstrijden !!)
Indien een vereniging meer dan het toegestane aantal keren gebruik maakt van de"optie" wordt deze beschouwd als ongerechtigde speler en is artikel 01.04.04 van toepassing.

Wat betekent dit voor de speelvolgorde?

De opzet is dat iedere speler één frame tegen aan andere speler speelt. Immers 4 spelers ieders
3 frames is 12 frames en 3 spelers ieders 4 frames is ook 12 frames (dus 24 punten in totaal).
Thuisteam met optie:
- in de 1e ronde speelt speler 1
- in de 2e ronde speelt speler 2
- in de 3e ronde speelt speler 3
Iedereen heeft één frame tegen

(tegen dus nr 4 uit)
(tegen dus nr 1 uit)
(tegen dus nr 2 uit)
één andere tegenstander gespeeld

Uitteam met optie:
- in de 1e ronde speelt speler 3
- in de 2e ronde speelt speler 2
- in de 3e ronde speelt speler 1
Iedereen heeft één frame tegen

(tegen dus nr 4 thuis)
(tegen dus nr 3 thuis)
(tegen dus nr 2 thuis)
één andere tegenstander gespeeld
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