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Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen (PK).
Laatste bewerkingsdatum:

februuari 2020

ARTIKEL 1. ORGANISATIE.
1.01 Persoonlijk kampioenschap.
De kampioenschappen worden jaarlijks gehouden.
1.02 Speelwijze.
De kampioenschappen worden gespeeld in met voorrondes en finales. De pools, bestaan
altijd uit 4 spelers. Naast de deelnemers dienen, vanwege de herkenbaarheid en de
uitstraling van de organiserende afdeling, minimaal de arbiters in clubtenue aan te
treden.
1.03 Beschikbaarstelling locatie.
De worden gespeeld op verschillende locaties. Daarvoor worden, op verzoek van het DB
van RBO, bepaalde afdelingen gevraagd hun locatie en organisatie beschikbaar te
stellen. Dit vindt plaats tijdens de opstartvergadering.
Iedere organisator benoemt een ter plaatse functionerende toernooileider, die
verantwoordelijk is voor het goede verloop van de voorrondes en de overdracht van de
uitslagen.
1.04 Inschrijving deelnemers.
De spelers dienen zich vooraf schriftelijk aan te melden via de afgevaardigde bij de
wedstrijdleiding van RBO. Een volledige invulling van het inschrijfformulier is noodzakelijk
in verband met de bereikbaarheid van de deelnemers.
1.05 Samenstelling.
De samenstelling gebeurt door de wedstrijdleiding van RBO. Daar wordt het
speelschema gemaakt met in acht neming van de beschikbaarheid van de
accommodaties en de voorwaarden van de organiserende afdelingen. Dit speelschema
wordt besproken met de organiserende afdelingen en daarna bekend gemaakt bij de
deelnemers. Vanaf dat moment, wordt de organisatie overgedragen aan de
toernooileiders van de organiserende afdelingen.
1.06 Ter beschikking stellen hulpmiddelen.
De wedstrijdleiding van RBO stelt de nodige software ter beschikking ten behoeve van de
verwerking en aanlevering van de uitslagen. De afdelingen dienen zelf zorg te dragen
voor de verwerking van de resultaten van de dagelijks gespeelde wedstrijden en het
vervolg daarvan. De uitslagen dienen dagelijks, digitaal, aan de wedstrijdleiding van RBO
te worden geleverd.
1.07 Bepaling deelnemers finaleronde.
Na overdracht worden door de wedstrijdleiding de uitslagen berekend en worden de
deelnemers aan de finaleronde bepaald en bekend gemaakt.
ARTIKEL 2. PRIJZEN.
2.01 Prijzen.
1. De kampioenschappen worden gespeeld voor wisselbekers en bekers.
2. De wisselbekers komen definitief in het bezit van die personen die driemaal achter elkaar
of vijfmaal in totaal de beker hebben gewonnen.
3. De organiserende afdeling stelt, per poule, de kampioenstrofeeën voor de plaatsen 1 t/m
4 ter beschikking.
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ARTIKEL 3. DEELNEMERS.
3.01 Deelnemers.
Deelneming aan de PK is voorbestemd aan personen welke minimaal 3 wedstrijden
Libre in de lopende competitie hebben gespeeld.
3.02 Moyenne deelnemers.
Iedere deelnemer speelt met het op het moment van het toernooi geldend gemiddelde.
3.03 Juistheid inschrijfgegevens.
De deelnemende spelers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijfgegevens.
3.04 Plaatsing kampioenen afgelopen jaar.
Kampioenen van een vorig seizoen zijn niet automatisch geplaatst.
3.05 Regels PK.
Voor de PK gelden de inhoudelijke regels welke zijn vastgesteld voor de competitie van
Regio Biljart echter met bepaalde uitzonderingen:
1. Voorafgaand aan de wedstrijd is het inspelen op het toegewezen biljart niet
toegestaan.
2. Aan het begin van iedere partij wordt door afstoot bepaald wie de partij aanvangt.
3. Na de vaststelling hiervan mogen de deelnemers ieder 2 minuten inspelen.
3.06 Spelen voorrondes.
De voorrondes worden gespeeld op werkdagen waarop geen competitiewedstrijden
worden gespeeld en niet op vastgestelde feestdagen. De data voor voorronde en finale
worden vastgesteld op de “Opstartvergadering” in augustus.
3.07 Inschrijfgeld.
De deelnemende spelers betalen bij aanvang inschrijfgeld dit komt geheel ten goede aan
de organiserende afdeling.
3.08 Finales.
De finaleronden worden gespeeld bij een vooraf bepaalde afdeling. De data worden
eveneens vastgesteld op de “Opstartvergadering”. Iedere finalist speelt, ongeacht het
behaalde resultaat, met hetzelfde gemiddelde als in de voorrondes.
3.09 Bepaling finalisten.
Tot de finalerondes zijn per klasse 8 spelers toegelaten. Dit zijn de eerste 8
hoogstgeplaatste van de einduitslag van de voorrondes. Dit wordt bepaald door het
aantal gescoorde caramboles te delen door het aantal caramboles dat moest worden
gescoord en dit te vermenigvuldigen met 100.
1. Bij gelijke beëindiging wordt het aantal beurten genomen; de speler met het laagst
aantal beurten is geplaatst; daarna gaat de speler met het hoogste aantal caramboles
in één beurt door.
2. De finalerondes worden gespeeld in een poulesysteem, met twee poules van 4
spelers per niveau.
3.10 De finalerondes eindigen met kruisfinales.
1. Per klasse speelt het nummer 1 van pool A tegen het nummer 2 van pool B, het
nummer 2 van pool A speelt tegen het nummer 1 van pool B.
2. Daarna volgt de slotronde, waarbij de winnaars van de partijen tegen elkaar spelen
voor de plaatsen 1 en 2 en de verliezers tegen elkaar spelen voor de plaatsen 3 en 4.
3.11 Remise in finale.
Bij remise in een kruisfinalepartij wordt een tweede partij gespeeld met 50 % (afgerond
naar boven) van de vorige partij. Door afstoten wordt bepaald wie er begint. Eindigt deze
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partij ook in remise dan worden om de beurt 5 acquitstoten gemaakt door beide spelers.
Ook hier wordt door middel van afstoten bepaald wie er begint. De speler met de meest
gemaakte acquitstoten is dan winnaar. Is de stand na 5 acquitstoten nog remise gaat
men door met het om de beurt maken van een acquitstoot tot er een verschil van 1 (één)
ontstaat.
ARTIKEL 4. ALGEMEEN.
4.01 Inschrijfgeld finale.
Voor de finalewedstrijden wordt geen inschrijfgeld verlangd.
4.02 Kledingvoorschrift.
De deelnemende spelers dienen alle wedstrijden, gekleed in het clubtenue, 15 minuten
voor aanvang van de geplande partij aanwezig te zijn.
4.03 Verhinderen met gegronde reden.
Tijdens de kruisfinales zal, bij verhindering met gegronde reden, worden getracht de
geplande partij op dezelfde dag naar een ander tijdstip te verplaatsen.
4.04 Afwezigheid zonder redenen.
Afwezigheid zonder reden leidt tot uitsluiting van het toernooi. Voor de resterende geldt
dan dat de overige 3 resterende spelers krijgen elk 10 punten, 30 beurten en het
moyenne dat is vastgesteld na de eerste helft va de regio competitie (=
aanvangsmoyenne PK)
4.05 Prijsuitreiking.
De prijsuitreiking geschiedt direct na afloop van de laatste finalepartijen.
4.06 Onvoorzien.
In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de toernooileiding in overleg
met het DB van Regio Biljart Oss. Hierover zal desgewenst in de Raad van
Afgevaardigden (RVA) verantwoording worden afgelegd.
4.07 Acquitstoot en Afstoot.
Acquit
Is de aanvangspositie van een partij in het carambolebiljart. Daarbij ligt de rode bal op
het boven acquit, de gele bal van de tegenstander op het beneden acquit en de speelbal
op de linker of rechte acquit. Voor een geldige carambole is het verplicht dat de speelbal
eerst de rode bal raakt.
Afstoot.
Een gebruikelijke manier om te bepalen wie mag/moet beginnen is om beide spelers
tegelijk een bal vanaf de afstootlijn naar de verste korte band en terug te laten spelen.
Daarbij gaat het erom dat de bal zo dicht mogelijk aan de kant van het beneden acquit
stil komt te liggen. Degen die daarin het best slaagt, mag zeggen of hij zelf de acquitstoot
gaat spelen of de ander moet beginnen
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