DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT (DCR)

KNBB District Friesland

2019 – 2020

Inleiding

In het DCR staan afwijkende en aanvullende bepalingen op het wedstrijdreglement landscompetitie
(WRLC)) van de K.N.B.B. Op bepalingen welke niet zijn opgenomen in dit DCR blijft het WRLC
onverminderd van kracht.

Iedere Algemene Leden Vergadering (ALV) zal het DCR geagendeerd worden. Deze kan dan al dan
niet met aanpassingen vastgesteld worden voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur.

1

Inhoudsopgave

Inleiding ......................................................................................................................................... 1
Artikel B-1 Geldigheid van het WRLC en het districtscompetitiereglement ..................................... 3
Artikel B-2 Inschrijvingen ............................................................................................................... 3
Artikel B-3 Dispensatie ................................................................................................................... 4
Artikel B-4 Teamleider, basisspelers en reservespelers ...................................................................4
Artikel B-5 Spelsoorten, klassen en opstelling teams ......................................................................5
Artikel B-6 Samenstelling C1 team ..................................................................................................5
Artikel B-7 Competitie-indeling .......................................................................................................6
Artikel B-8 Vaststelling uitslag, klassement en partijlengte .............................................................6
Artikel B-9 Kledingvoorschriften......................................................................................................7
Artikel B-10 Speeldagen en
aanvangstijden......................................................................................8
Artikel B-11 Arbitrage .....................................................................................................................8
Artikel B-12 Reserves, dubbelpartij en verzetten van een wedstrijd ................................................9
Artikel B-13 Wijziging in de samenstelling van een team................................................................. 9
Artikel B-14 Uitslagen en formulieren ...........................................................................................
10
Artikel B-15 Kampioensdagen ...................................................................................................... 11

2

Bijlage 1 Standaard Poule Indelingen ............................................................................................12

Artikel B-1 Geldigheid van het WRLC en het districtscompetitiereglement

1. De bepalingen van het WRLC zijn volledig van toepassing bij het spelen van de

districtsronde van de landscompetitie.
2. Heeft het districtsbestuur een DCR samengesteld dan dient dat, alvorens het in de

districtsronde van kracht is, eerst door het bestuur te worden goedgekeurd en
vervolgens door het districtsbestuur te worden gepubliceerd in de officiële
districtsmededelingen.
3. De bepalingen van dit reglement zijn geldig vanaf eenentwintig dagen nadat zij door

de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn vastgesteld of gewijzigd, tenzij de ALV
anders heeft beslist.

Artikel B-2 Inschrijvingen

1. Uitsluitend inschrijvingen gedaan volgens de door het districtsbestuur vastgestelde

wijze worden aanvaard. Deze wijze zal ruim voor aanvang van de nieuwe competitie
worden medegedeeld en toegelicht en worden gepubliceerd op de website.
2. Uitsluitend spelers van wie de namen op de ledenlijst van de inschrijvende

vereniging zijn vermeld, worden geaccepteerd. Dit geldt voor het seizoen waarvoor
de inschrijving wordt gedaan.
3.
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Aansluitend aan de jaarvergadering die in mei plaatsvindt begint de termijn van
inschrijving welke duurt tot 15 juni.

Artikel B-3 Dispensatie

1. Het districtsbestuur is bevoegd om dispensatie te verlenen aan een speler en/of

team om deel te nemen aan competitiewedstrijden waartoe deze zonder
dispensatie niet gerechtigd zou zijn.
2. Een verzoek tot dispensatie dient via het bestuur van de vereniging schriftelijk en

met reden omkleed te worden ingediend. Een verzoek tot dispensatie zal evenals
de inschrijvingen conform de door het districtsbestuur vastgestelde wijze
worden aanvaard. Zie artikel B-2 inschrijvingen.
3. De wedstrijdleiding van het district zal haar reactie op de dispensatieaanvraag

schriftelijk voorleggen aan de adviescommissie reglementen. De
adviescommissie reglementen zal op haar beurt advies uitbrengen aan het
bestuur. Het bestuur zal uiteindelijk de beslissing nemen om het verzoek tot
dispensatie al dan niet te honoreren en op welke voorwaarden.
4. Het toekennen van een dispensatie zal doorgaans betekenen dan het team

wordt uitgesloten voor het districtskampioenschap en verder deelname aan het
gewestelijke- en nationale kampioenschap.

Artikel B-4 Teamleider, basisspelers en reservespelers

1. Op het inschrijfformulier van een team dient te worden aangegeven wie als

teamleider, basisspeler en wie als reservespelers zullen optreden.
2. Een speler die in eenzelfde spelsoort en klasse is opgegeven voor meerdere

teams, kan maar eenmaal als basisspeler worden opgesteld. In de overige teams
is de speler dus automatisch reservespeler.
3. Is de opgegeven teamleider verhinderd, dan wijzen de spelers van het team een

van hen als zodanig aan. Deze speler wordt voor de wedstrijd belast met alle aan
de taak van teamleider verbonden rechten en plichten.
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4. De teamleider is er voor verantwoordelijk dat aan de teamleider van het andere

team de juiste namen van de spelers en de voor hen vastgestelde partijlengten
worden opgegeven en het team in de juiste volgorde wordt opgesteld.
5. De teamleider van het thuisspelende team is er voor verantwoordelijk dat het

bij de wedstrijd behorende uitslagformulier volledig en naar waarheid wordt
ingevuld.
6. Indien het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team niet iemand

anders daarvoor heeft aangewezen, berust bij de teamleider de wedstrijd
technische leiding.

Artikel B-5 Spelsoorten, klassen en opstelling teams

1. De districtscompetitie wordt gespeeld volgens de in het WRLC vermelde

spelsoorten, klassen en aantal spelers per team.
2. In de B1 en C1 klasse mag 1 speler onder de ondergrens worden opgesteld, in

alle overige klassen mogen 2 spelers onder de grens worden opgesteld.

Artikel B-6 Samenstelling C1 team

1. Een C1 team dient tenminste te bestaan uit één libre speler kleine- of grote

hoek.
2. In tegenstelling tot het WRLC 1.3 zijn in een C1 team, in aanvulling op een libre

speler, meerdere spelers in eenzelfde spelsoort toegestaan. Er kunnen dus
tegelijkertijd twee spelers libre grote hoek, kader of bandstoten worden
opgesteld.
3. De volgorde van opstelling is conform het WRLC 2.1 lid 2, eerst band, dan kader

57/2, dan kader 38/2, dan libre grote hoek en tenslotte libre kleine hoek.
4. Een speler met een gemiddelde van 15.00 of hoger heeft per seizoen eenmalig

de keuze om door te spelen in dezelfde spelsoort tot een gemiddelde van 25.00,
of over te stappen naar de naastgelegen discipline. Bij deelname aan het gewest
of nationaal zal deze keuze komen te vervallen en zal men worden ingeschaald in
de naastgelegen discipline.
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5. Bij deelname aan het gewest is men betreffende de samenstelling van het team

gehouden aan WRLC 2.1 lid 2.

Artikel B-7 Competitie-indeling

Bij de competitie-indeling van de poules gelden de navolgende criteria in volgorde
van prioriteit:

1. Er tussen de 20 en 27 wedstrijden gespeeld worden.
2. De poules worden ingedeeld aan de hand van standaard poule-

indelingen. Zie bijlage 1
3. De teams van eenzelfde vereniging zoveel mogelijk worden verspreid

over de verschillende poules. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen
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dat meerdere teams van eenzelfde vereniging in dezelfde poule
uitkomen.
4. De gemiddelde sterkte van het team (teamgemiddelde), waarbij het

algemene gemiddelde van de beste 3 basisspelers als uitgangspunt
dient. Om te komen tot het teamgemiddelde worden de algemene
gemiddelden van de basisspelers bij elkaar opgesteld en gedeeld
door het aantal basisspelers. Aan de hand van het teamgemiddelde
wordt het team ingedeeld in de betreffende klasse.

Artikel B-8 Vaststelling uitslag, klassement en partijlengte

1. Voor vaststelling van de uitslag of de samenstelling van het klassement wordt in

alle spelsoorten en klassen het partijpuntensysteem toegepast Hierbij wordt 1
punt extra toegekend aan het team dat procentueel de meeste caramboles
heeft gemaakt. Aan beide teams wordt een half punt toegekend, als dat
percentage voor beide teams gelijk is.
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Artikel B-9 Kledingvoorschriften

1. Ieder lid, team en vereniging dient zich te houden aan de

kledingvoorschriften van de KNBB.
2. Van het bestuur van een vereniging wordt verwacht dat zij erop

toezien dat hun leden en teams correct gekleed gaan.
3. De leden van het districtsbestuur zullen bij constateren van een

overtreding van de kledingvoorschriften hiervan melding maken
bij de wedstrijdleider.
4. De districtswedstrijdleider zal bij een overtreding van

kledingvoorschriften het verenigingsbestuur hiervan schriftelijk in
kennis stellen. Hierbij zal het verenigingsbestuur worden verzocht
maatregelen te nemen. Mocht aan dit verzoek geen gehoor
worden gegeven kan de vereniging een administratieve heffing
worden opgelegd.
5. De maatregelen voor het overtreden van de kledingvoorschriften

zijn dus als volgt: • eerste overtreding een schriftelijke
waarschuwing voor de duur van het lopende seizoen • tweede
overtreding een administratieve heffing ter hoogte van de helft
van de bondscontributie • derde overtreding een administratieve
heffing ter hoogte van de volledige bondscontributie
6. Mocht de maatregelen conform artikel B9 punt 5 niet leiden tot

het gewenste resultaat kan het districtsbestuur een bestuurlijke
maatregel opleggen.
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Artikel B-10 Speeldagen en aanvangstijden

1. In alle klassen dienen de wedstrijden om 19.30 uur te beginnen.

In goed onderling overleg kan daar waar wenselijk ook eerder
begonnen worden.
2. Alle wedstrijden dienen te worden gespeeld op de door de

districtswedstrijdleiding aangewezen data en lokaliteiten.
3. Een team wordt geacht niet te zijn opgekomen indien een half

uur na het aanvangstijdstip, twee of meer spelers van dat team
niet speelbereid in het aangewezen lokaal aanwezig zijn.
4. Kan een team op de betreffende speelavond niet op tijd en/of

compleet verschijnen dan dient de teamleider van de tegenpartij
hiervan 24 uur van te voren in kennis te worden gesteld om
zodoende in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
5. Het bepaalde in het vierde lid is niet van toepassing indien twee

of meer spelers van hetzelfde team tijdig hebben laten weten
niet op de aanvangstijd aanwezig te kunnen zijn, hiervoor een te
aanvaarden reden wordt opgegeven en desondanks de wedstrijd
op tijd kan beginnen en zonder tijdverlies kan worden
uitgespeeld.
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Artikel B-11 Arbitrage

1. Tenzij de teamleiders van beide teams onderling tot een andere

afspraak komen, zorgen beide teams voor de arbitrage en het
schrijven.

Artikel B-12 Reserves, dubbelpartij en verzetten van een wedstrijd

1. Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort en klasse in een

andere poule maximaal 5 wedstrijden spelen als reservespeler
2. Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort, klasse en poule

maximaal 2 wedstrijden spelen als reservespeler.
3. In de laatste vijf rondes van de competitie is een reservespeler

niet toegestaan.
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4. Een team mag een onbeperkt aantal dubbelpartijen spelen.

Van de twee aanwezige spelers mag de tweede speler een
dubbelpartij spelen. Als tweede speler maakt hij zijn reguliere
aantal caramboles, als derde speler wordt hij volgens WRLC
aanhangsel A ingeschaald.
5. In de laatste vijf rondes van de competitie is het spelen van een

dubbelpartij niet toegestaan.
6. In de laatste vijf rondes van de competitie is het verzetten van

een wedstrijd naar een speelweek later dan de geplande week
niet toegestaan.
7. Voor aanvang van een partij in een van de laatste vijf rondes kan

een schriftelijk gemotiveerd verzoek worden gedaan bij de
wedstrijdleiding om af te wijken van lid 1, 2 of 3 of 5.
8. De wedstrijdleiding van het district kan in zwaarwegende

gevallen, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding, van het
gestelde in lid 1, 2 en 3 afwijken. Hierbij kan de wedstrijdleiding
het betreffende team uitsluiten voor het kampioenschap en/of
plaatsing voor het gewest.

Artikel B-13 Wijziging in de samenstelling van een team

1. Een wijziging in de samenstelling van een team kan tot 10 ronden

voor het einde van de competitie plaatsvinden. Hiertoe dient
tijdig een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de
wedstrijdleiding.
2. In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het

bepaalde in lid 1. Hiertoe dient een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek bij de wedstrijdleiding van het district te worden
ingediend tot wijziging van of aanvulling op de
teamsamenstelling.
3. De wedstrijdleiding van het district kan in uitzonderlijke gevallen,

dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding en in overleg met het
districtsbestuur, van het gestelde in lid 2 afwijken. Hierbij kan de
wedstrijdleiding het betreffende team uitsluiten voor het
kampioenschap en/of plaatsing voor het gewest.
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Artikel B-14 Uitslagen en formulieren

1. De wedstrijdgegevens dienen door het thuisspelende team

duidelijk, volledig en correct te worden ingevuld op het
wedstrijdformulier.
2. Alle bijzonderheden betreffende een wedstrijd die ter kennis van

het districtsbestuur komen, eventueel ook ter kennis van de CSC
moeten komen, moeten op het uitslagformulier worden vermeld.
3. Op het uitslagformulier moeten beide teamleiders, door het

plaatsen van hun handtekening, aangeven dat zij van het
vermelden van bijzonderheden als in het eerste lid bedoeld op de
hoogte zijn.
4. Het is niet toegestaan op een uitslagformulier gegevens toe te

voegen of wijzigingen aan te brengen als door beide teamleiders
dat formulier voor akkoord is getekend. Indien noodzakelijk of
gewenst, dient het districtsbestuur met een aparte brief nader te
worden geïnformeerd. Een kopie van de brief dient dan naar de
teamleider van het andere team te worden gezonden, tenzij
bedoelde brief door beide teamleiders wordt ondertekend.
5. De teamleider van het thuisspelende team is verantwoordelijk

voor de juiste registratie van de uitslag in BiljartPoint.
6. De registratie in BiljartPoint dient zo spoedig mogelijk doch

uiterlijk binnen 48 uur na de gespeelde wedstrijd te geschieden.
7. Na invoering zullen beide teamleiders een email ontvangen van

de ingevoerde uitslag ter controle. Mocht de ingevoerde uitslag
niet correct zijn, dan dient men binnen een week na de
betreffende speelweek contact opnemen met de
wedstrijdleiding.
8. De wedstrijdformulieren en de tellijsten dienen tot vier weken na

afloop van de competitie te worden bewaard.
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Artikel B-15 Kampioensdagen

1. Voor die klassen, waarbij is gespeeld in meerdere poules, wordt

nadat de poulefase is beëindigd twee kampioensdagen (een uiten een thuiswedstrijd) georganiseerd. Op de kampioensdagen
spelen de poulewinnaars om het districtskampioenschap en/of
plaatsing voor het gewest.
2. Voor vaststelling van de uitslag wordt in alle spelsoorten en

klassen het partijpuntensysteem toegepast Hierbij wordt 1 punt
extra toegekend aan het team dat over de uit- en thuiswedstrijd
procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt.
(Het gaat om 13 partijpunten)
3. De competitie is pas beëindigd wanneer de kampioen in een

bepaalde spelsoort, klasse bekend is. Een poulewinnaar is dus
verplicht te verschijnen op deze kampioensdagen om te strijden
voor het kampioenschap. Mocht een poulewinnaar verhinderd
zijn of niet verschijnen, vervalt de plaatsing voor het gewest. De
nummer 2 uit de poule wordt aangewezen om deel te nemen aan
deze kampioensdagen en/of het gewest.
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Bijlage 1
Standaard Poule Indelingen

Aantal teams

Poule A

6

6

Aantal
wedstrijden
20

7

7

24

8

8

21

9

9

24

10

10

27

11

11

20

12

12

22

13

13

24

14

14

26

15

8

21

14

Poule B

7

Aantal
wedstrijden

24

2 x dubbele
competitie
Dubbele
competitie
Anderhalve
competitie
Anderhalve
competitie
Anderhalve
competitie
Enkele
competitie
Enkele
comnpetitie
Enkele
competitie
Enkele
competitie
Poule A
anderhalve
en poule B
dubbele
competitie

16

8

21

8

21

17

9

24

8

21

18

9

24

9

24

Anderhalve
competitie
Anderhalve
competitie
Anderhalve
competitie

Toelichting op de voorstellen tot aanpassen DCR

Kledingvoorschriften
Ook dit jaar zijn de kledingvoorschriften regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De
kledingvoorschriften worden steeds minder nageleefd, ondanks het feit dat deze
voorschriften belangrijk versoepeld zijn. De verenigingsbesturen en teamleiders spelen
hierin een belangrijke rol, maar iedere speler is hier natuurlijk ook zelf verantwoordelijk
voor. Voor het komende seizoen doen we opnieuw een verzoek aan verenigingsbesturen,
teamleiders en leden om de kledingvoorschriften te respecteren. Om dit verzoek kracht bij
te zetten doen wij als bestuur het voorstel om het artikel B-9 met betrekking tot de
kledingvoorschriften toe te voegen aan het districtscompetitiereglement.

Reservespelers
Enkele jaren geleden zijn de regels m.b.t. reservespelers verwijderd uit het WRLC om zo
verenigingen meer ruimte te geven voor het samenstellen van teams. Met uiteindelijk als
doel om verenigingen en leden te behouden voor de biljartsport binnen de KNBB. Een
reservespeler is dus aan dezelfde regels gebonden als basisspelers. Binnen ons district
hanteren we de term reservespeler enkel om inzichtelijk te maken wie de basisspelers zijn in
een team. Dit is mede noodzakelijk om de speelsterkte van een team te bepalen bij de
indeling van poules op sterkte. De afgelopen jaren zijn in verschillende spelsoorten en
klassen ook de nadelen van het afschaffen van deze regels besproken. De regels m.b.t. de
reserves hadden vooral als doel om competitievervalsing tegen te gaan. Het vermoeden van
competitievervalsing is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Vooral daar waar
meerdere teams van eenzelfde vereniging zijn ingedeeld in dezelfde spelsoort, klasse en
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poule. Om dit tegen te gaan doen we als bestuur het invoeren van artikel B-4 en B-12. Deze
hebben betrekking op de samenstelling van een team, reserves, dubbelpartijen en het
verzetten van een wedstrijd. Daar staat tegenover dat er meer dubbelpartijen mogen
worden gespeeld.
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