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Hoofdstuk 1 – Algemeen
Artikel 1 – Toepassing reglementen
a. Voor de gewestelijke ronde van de landscompetitie in het gewest West Nederland zijn de
reglementen van de KNBB van toepassing, tenzij daar, na verkregen toestemming van de
Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport, in dit reglement van wordt afgeweken.
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de gewestelijke commissie.
Artikel 2 – Opgave door de districten
nvt
Artikel 3 – Evenredige afvaardiging
a. Elk district, dat in een klasse volgens het CR recht heeft op een afvaardiging, mag tenminste één
team afvaardigen.
b. Heeft een district minder dan 4 teams en speelt dat district in combinatie met een ander district,
dan geldt voor het recht op afvaardiging het bepaalde in het CR.
c. Voor de damesklasse geldt een aparte regeling
d. Als een district geen teams heeft die als C4 teams spelen, maar wel in C3 teams heeft waarvan
tenminste 3 spelers met hun voor het gewest te bepalen moyenne binnen de moyennegrenzen van
C4 vallen, mag dat district zo’n team voordragen voor afvaardiging naar het gewestelijk C4
kampioenschap. .
Artikel 4 – Toewijzing
a. De gewestelijke rondes worden in de afdelingen 1 en 2 apart georganiseerd. Voor de A klasse geldt
een aparte regeling.
b. Elk district is verantwoordelijk voor de organisatie van de gehele gewestelijke ronde in een klasse,
zulks met inachtneming van het volgende: als er minder klassen zijn dan districten, is een district bij
toerbeurt vrijgesteld van het organiseren van een gewestelijke ronde. Als er daarentegen meer
klassen zijn dan districten, krijgen de districten bij toerbeurt de organisatie van nog een klasse
toegewezen.

Artikel 5 – Afvaardiging door de districten

a. Na afloop van de districtsronde, vóór een door het gewest per klasse vastgestelde datum, dient elk
district de af te vaardigen teams op te geven op een door het gewest nader te bepalen wijze. Als 24
uur voor aanvang van een ronde blijkt dat er in het district een fout in de rangschikking is gemaakt
waardoor niet het juiste team is afgevaardigd, wordt er geen verandering in de afvaardiging meer
toegestaan.
b. Elk district bepaalt zelf welke teams er worden afgevaardigd, met dien verstande dat de volgorde
van afvaardiging in overeenstemming dient te zijn met de volgorde waarin de teams in de
districtsronde zijn geëindigd. Vanaf 24 uur voor aanvang van de eerste speeldag worden geen
wijzigingen meer toegelaten.
c. Elk team dient met tenminste 4 spelers te worden opgegeven. Elke speler dient, in het lopende
seizoen, in de districtsronde in dezelfde spelsoort tenminste 4 wedstrijden te hebben gespeeld.
d. In de samenstelling van een team dienen tenminste drie spelers te staan die in de districtsronde
vier of meer wedstrijden in het betreffende team hebben gespeeld. In de opstelling van een team
dienen tenminste twee spelers te staan, die in de districtsronde vier of meer wedstrijden voor het
betreffende team hebben gespeeld. De overige spelers mogen hun benodigde 4 wedstrijden
hebben gespeeld in andere teams van dezelfde vereniging en in dezelfde of een lagere klasse. Elk
team wordt geaccepteerd als roulerend team.
e. Het gewest controleert of een opgegeven team voldoet aan de voor afvaardiging geldende
reglementaire voorwaarden. Zo niet, dan wordt dat team niet toegelaten tot de gewestelijke
ronde. Het gewest zal daarvan onverwijld het district op de hoogte stellen, waarna het district een
vervangend team mag opgeven.
f. Het gewest maakt een overzicht van alle deelnemende teams per klasse en stuurt dat overzicht
naar alle districten.
g. Het district draagt zorg dat alle teams van het eigen district worden geïnformeerd.
h. Het overzicht van de teams en de indeling wordt bovendien op de website van West Nederland of
in BiljartPoint gepubliceerd.
i. Als bij aanvang van de wedstrijden blijkt dat de in BiljartPoint vermelde moyennes en partijlengtes
een fout bevatten en die fout niet ter plaatse kan worden hersteld, wordt gespeeld met de in
BiljartPoint vermelde moyennes en partijlengtes.

Hoofdstuk 2 – Organisatie van de gewestelijke ronde
Artikel 6 – verplichtingen van de districten
a. Elk district is volledig verantwoordelijk voor de organisatie en afhandeling van alle wedstrijden in
elke klasse die aan het betreffende district is toegewezen.
b. Bij alle uit toewijzing voortvloeiende wedstrijden zorgt het district voor een locatie en
wedstrijdleiding. Bij finales zorgt het organiserend district bovendien voor gekwalificeerde arbiters
en een gepaste huldiging aan het eind van die finale. Als een district niet kan beschikken over
voldoende gekwalificeerde arbiters, kan van de finaleteams gevraagd worden om een niet spelend
persoon mee te brengen om te arbitreren en te schrijven. Als een team er niet in slaagt om een
extra persoon mee te brengen, kan de organisatie toestemming geven om zonder extra persoon
toch deel te nemen.
c. Een team dat zonder voorafgaande toestemming van de organisatie, opkomt zonder de vereiste
extra persoon, mag worden uitgesloten van deelname. In dat geval wordt er geen vervangend team
meer opgeroepen.

d. Indien bij finales officiële arbiters optreden, dienen zij de voor arbiters voorgeschreven kleding te
dragen. Als er niet-officiële arbiters ingeschakeld moeten worden, dienen zij bij voorkeur
clubkleding te dragen.
e. Alle wedstrijden worden in het weekend gespeeld.
f. In principe wordt op minimaal 3 tafels gespeeld.
g. De districten dienen uiterlijk 1 februari aan het gewest op te geven wanneer, waar en op welke
wijze de toegewezen wedstrijden worden georganiseerd.
h. Elke verandering in de organisatiegegevens dient direct te worden doorgegeven.
i. De uitslag van elke poule of finale dient direct In BiljartPoint te worden ingevoerd.
j. Indien een district in gebreke blijft om aan de bovengenoemde verplichtingen te voldoen, kan het
gewest namens het bestuur van de KVC Carambole aan dat district een sanctie opleggen
overeenkomstig het Reglement Heffingen en Maatregelen en de Wedstrijdreglementen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de deelnemende teams
a. Alle teams dienen met tenminste met 4 of indien vooraf bekendgemaakt, met 5 personen op te
komen. Dat kunnen 5 spelers zijn, maar dat mogen ook 3 of 4 spelers en een meegekomen- niet
spelend- persoon die arbitreert en schrijft, zijn.
b. Als een team zonder voorafgaande toestemming van de organisatie, met minder dan 4 personen
opkomt, mag dat team worden uitgesloten van deelname. In dat geval wordt er geen vervangend
team meer opgeroepen.
c. Een team dat wenst te rouleren, dient het ontvangen roulatieschema tenminste 48 uur van te
voren door te geven aan de gewestelijk wedstrijdleider. Wijzigingen in het roulatieschema kunnen
alleen worden toegepast als deze uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste partij van een
poule worden doorgegeven aan de poulewedstrijdleider.
d. Indien een team in gebreke blijft om te voldoen aan bovengenoemde verplichtingen, kan het
gewest namens het bestuur van KVC Carambole aan dat team een sanctie opleggen
overeenkomstig het Reglement Heffingen en Maatregelen.
Artikel 8- Rondes, poules en plaatsing
a. De finale wordt gespeeld op 1 dag, zaterdag of zondag, of op zaterdag en zondag Indien de finale
wordt gespeeld op twee dagen.
b. Alle poules worden bij voorkeur gespeeld met 4 teams.
c. De hoogst geëindigde teams in elke poule gaan door naar de Landsfinale.

Artikel 9 – Evaluatie
a. Zo spoedig mogelijk na afloop van de gewestelijke ronde, maar uiterlijk aan het begin van het
nieuwe seizoen, zal het verloop van de gewestelijke ronde worden geëvalueerd met de districten.
b. Als er aanpassingen wenselijk blijken, zullen die zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
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