Gilzer Biljart Bond
WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE G.B.B.
1.

Verenigingen, teams en leden die voor een door het bestuur te bepalen datum zijn opgegeven als lid van de
G.B.B. mogen aan alle wedstrijden die de G.B.B. organiseert deelnemen, als is voldaan aan de
contributieverplichting.

2.

Wedstrijdformulieren en tellijsten moeten in de speelweek voor 11.00 u. zaterdagmorgen worden ingeleverd
bij het inleveradres van de G.B.B, zoals vermeld op het wedstrijdformulier. Hiervoor is de thuisspelende
vereniging verantwoordelijk.

3.

Bij het te laat inleveren van wedstrijdlijsten zal het bestuur bij de 1ste keer te laat, een schriftelijke
waarschuwing geven, bij de 2de of meerdere keren te laat zal er een sanctie volgen doormiddel van
puntenaftrek. Bij libre worden 20 en bij driebanden 16 punten per te laat ingeleverde lijst in mindering
gebracht.

4.

Het wedstrijdformulier dient te worden ondertekend door een afgevaardigde van elk team. Indien men de
wedstrijdformulieren kwijtraakt, zal de wedstrijduitslag op basis van spelersverklaringen tellen, indien de
uitslag niet meer is na te gaan, wordt de partij overgespeeld. Het thuisspelende team en dus het team dat de
lijsten verliest, krijgt bij libre 20 punten en bij driebanden 16 punten in mindering.

5.

Er dienen tenminste 3 spelers van elk team bij aanvang in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn. Overige
spelers dienen ten laatste om 22.00 uur binnen te zijn tenzij in goed overleg anders overeengekomen.
Overtreding betekent een verloren partij voor de laatkomer(s).
Aanvang van de wedstrijden is in iedere klasse om 19.30 uur.

6.

Alle teamleden mogen worden vervangen door andere spelers van dezelfde vereniging. Er dienen minimaal 2
“vaste” spelers (spelers vermeld op de teamlijst) mee te doen. Wanneer een team niet genoeg spelers heeft is
de gehele wedstrijd voor het team verloren. Iedere speler mag slechts 1 partij voor 1 team in 1 wedstrijd
spelen. Een reservespeler kan dus wel invallen in een ander team op dezelfde dag (maar geen 2 partijen in 1
wedstrijd, of tegen zichzelf, bij een onderlinge wedstrijd)

7.

Tijdens de competitie is de thuisclub is verplicht het tellen en schrijven te verzorgen en de
wedstrijdformulieren duidelijk en correct in te vullen.

8.

Een markering dient onderscheid te maken tussen de twee speelballen. Indien men speelt met een
zogenaamde tournament set (rood - wit - geel) is de witte bal de gemerkte bal. Indien men speelt met een
zogenaamde classic set (rood - wit met stip - wit) is de gestippelde witte bal de gemerkte bal.

9.

Het trekken van de beginstoot dient door beide spelers gelijktijdig en rechtstreeks van de bovenband te
geschieden zodanig dat de spelers die band eenmaal raken. De speler wiens bal het dichtst bij de
benedenband tot stilstand komt mag bepalen aan wie de beginstoot wordt toegekend. Hierbij mag de lange
band niet geraakt worden, gebeurd dit wel dan heeft de betreffende speler de trekstoot verloren.

10.

De aanvangspositie is als volgt. De rode bal ligt op het bovenacquit. De ongemerkte bal op het beneden
middenacquit. De gemerkte bal ligt hier, naar keuze van de speler, links of rechts van. De aanvangsstoot
moet met de gemerkte bal over rood gespeeld worden.

11.

Wanneer het aantal caramboles is behaald door een speler dan is de wedstrijd beëindigd en wordt de serie
ook automatisch als beëindigd beschouwd. Indien van toepassing volgt de nabeurt.

12.

Zodra de arbiter constateert dat een fout is gemaakt moet hij de betrokken speler daarop opmerkzaam
maken, hem het doorspelen verbieden of beletten en een bij het maken der fout gemaakte carambole
ongeldig verklaren en daarom niet tellen. De schrijver en/of de tegenstander van diegene die een fout begaat,
mag de arbiter bekend maken dat deze een fout niet heeft waargenomen.

13.

Het is de arbiter en schrijver uitdrukkelijk verboden een speler opmerkzaam te maken op een fout die deze op
het punt staat te begaan. Noch bij aanvang noch tijdens een serie mag de arbiter de speler diens bal
aanwijzen tenzij de speler hier om vraagt.
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14.

Geraakt de bal van zijn plaats zonder schuld van de speler dan zal de arbiter deze zo juist mogelijk in de
zelfde positie terugbrengen zodat de speler zijn spel kan voortzetten.

15.

De thuisspelende vereniging zorgt ervoor dat het biljart in goede staat verkeerd.

16.

Een fout begaat men wanneer men met de verkeerde bal speelt, niet tenminste een voet aan de grond houdt,
een bal laat uitspringen, toucheert of biljardeerd. Onder toucheren verstaat men het beroeren van de bal
anders dan voor de afstoot met de keu. Biljarderen is het te lang contact houden tussen pomerans en bal
zodat men twee ballen speelt. In alle gevallen is de beurt aan de andere speler en eventueel punt ongeldig. In
alle gevallen beslist de arbiter. Eventueel in overleg met de schrijver.

17.

De arbiter waarschuwt de speler als de speelbal vastligt. Hij alleen mag de ballen in de juiste positie brengen
als de speler dit wenst.

18.

Voor elke partij die op een biljart van 2,30m wordt gespeeld krijgt een speler een correctie van +10% op het
gespeeld gemiddelde.

19.

Het minimaal te behalen caramboles is in de A -klasse 38 bij het libre en 14 bij het driebanden. In de B -klasse
23 bij het libre en 10 bij het driebanden. In de overige klassen 15 bij het libre en 8 bij het driebanden.

20.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend. Caramboles van de afgelopen 2 jaar gedeeld door het aantal
beurten, indien men minimaal 4 partijen heeft gespeeld.

21.

Bij nieuwe leden en herintreders wordt het gemiddelde na 1, 2, 3 en 6 wedstrijden aangepast. Dit geldt voor
zowel libre als driebanden. Dit geldt ook voor leden die minder dan 4 partijen spelen in 3 jaar. De
verenigingen krijgen hiervan schriftelijk bericht. Herintreders beginnen met hun oude gemiddelde. Indien dit
gemiddelde naar boven moet worden bijgesteld dient dit te worden gemeld bij het bestuur. Indien een nieuw
lid of herintreder na zes wedstrijden 200% of meer van zijn startgemiddelde speelt zullen alle behaalde
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht en zal de betreffende vereniging worden aangesproken op
onsportief gedrag.

22.

De schrijver meldt de arbiter wanneer de speler nog 5 caramboles (libre) of 3 caramboles(driebanden) te
maken heeft en zegt “en nog” gevolgd door het aantal caramboles dat die speler dan nog moet maken.

23.

De wedstrijdleiding van G.B.B. bepaalt de indeling van de competitie. Tevens stelt het bestuur bij aanvang
van de competitie voor alle klassen een dag vast voor de laatste competitieronde.

24.

Eenieder wordt verzocht om reeds na ontvangst van het speelschema deze aandachtig te bestuderen en te
agenderen. Het verzetten van de speelavond gebeurt in onderling overleg tussen de betreffende teams. De
nieuw geplande speelavond dient bekend te zijn uiterlijk op de oorspronkelijk geplande speelavond bij de
wedstrijdleiding, en kan niet vallen in de laatste 2 weken van de competitie.

LIBRE.
1.
Indien een of meerdere ballen uitspringen d.w.z. de biljartomlijsting (de groene band) passeren worden alle
ballen in de aanvangspositie gelegd.
2.

Als de speelbal vastligt met een of meerdere ballen heeft de speler het recht de ballen weer in de
aanvangspositie te laten leggen of om van de bal af te spelen waartegen men vastligt.

3.

De hoeken van het biljart dienen te worden afgetekend met gelijkbenige driehoeken met zijden van 17 cm.
Indien dit niet is gebeurt dan dient men dit door te geven aan het bestuur.

4.

In deze hoeken mag men ten hoogste twee caramboles maken.
Binnen de driehoek telt de arbiter bij de eerste carambole ENTREE en bij de tweede carambole DEDANS.
Daarna moet een der aanspeelballen uit de driehoek zijn of zijn geweest of de carambole is ongeldig en de
beurt aan de tegenstander.
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DRIEBANDEN.
1.
De speelbal moet alvorens te caramboleren tenminste drie maal een band geraakt hebben om als carambole
te gelden.
2.

Als de speelbal vastligt met een van de aanspeelballen dan heeft men de keus of men speelt van de bal af
waartegen men vastligt of beide vastliggende ballen worden opgelegd. Dus niet alle ballen worden opgelegd.

3.

Indien de bal vastligt met de bal van de tegenstander komt de speelbal op het beneden middenacquit en de
bal van de tegenstander op het middenacquit. Ligt de bal vast met rood dan komt de speelbal op het beneden
middenacquit en de rode bal op de bovenste.

4.

Als dit acquit bezet is door de derde bal dan komt de rode bal op de plaats van de bal die het bovenste acquit
bezet.

5.

Als er een of meerdere ballen uitspringen dan worden alleen de uitgesprongen ballen opgelegd en gaat men
verder op dezelfde manier als wanneer de ballen vastliggen.

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN.
1. De organisatie van de persoonlijke kampioenschappen berust bij het bestuur van de G.B.B.
2.

De clubs waar de kampioenschappen plaatsvinden zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding. De
deelnemers verzorgen zelf het tellen en schrijven. Iedere vereniging moet voor de Persoonlijke
Kampioenschappen een biljart beschikbaar stellen.

3.

De opgave voor een kampioenschap is bindend tenzij er met een geldige reden tijdig wordt afgemeld. Niet
inachtneming van de regel zal worden bestraft. (uitsluiting van het betreffende kampioenschap voor een jaar)

4.

Gemiddeldes van de Persoonlijke Kampioenschappen staan los van de competitie.

5.

De indeling in klassen is een taak van het bestuur.

6.

De persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld volgens het Avé systeem. Dit wil zeggen dat na iedere
ronde (voor zover mogelijk) de bovenste en de onderste tegen elkaar uitkomen. Spelers van dezelfde
vereniging dienen de eerste 2 ronden tegen elkaar te spelen.

ALGEMEEN
1.
Bij geschillen, klachten en of suggesties vervoegt men zich bij het bestuur van de G.B.B.
Ideeën op of aanmerkingen kunnen ingediend worden bij het bestuur van de G.B.B.
2.

Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en kan hiervoor nooit aanspraak maken op de G.B.B.
De verenigingen stellen hun leden in kennis van de regelementen.

3.

Wijzigingen in de reglementen dienen goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering

4.

De reglementen dienen aanwezig te zijn bij de verenigingen in de wedstrijdlokalen.
Het bestuur zorgt ervoor dat de meest recente versies altijd op de website beschikbaar zijn.

5.

Gevallen waarin de reglementen niet voorziet worden door het bestuur beslist.

6.

Hiermede zijn alle eerdere reglementen en regels etc. etc. vervallen.

OPGEMAAKT TE GILZE 29-4-1970.
HERZIEN TE GILZE 15-10-2011
HERZIEN TE ALPHEN 9-7-2015
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