Driebanden-kampioenschap gemeente Zundert
Wedstrijdreglement
1. De organisatie van het driebandenkampioenschap (A- en B-klasse) van de gemeente
Zundert berust bij B.V. “Oefening en Vermaak”
2. Uitsluitend inwoners van de gemeente Zundert kunnen aan dit kampioenschap
deelnemen.
3. Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan dit reglement. Het
inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld. (2020 => 12,50 euro)
4. De voorwedstrijden worden als volgt gespeeld:
A-klasse: poules van 6 spelers, wedstrijden naar 25 caramboles, max 40 beurten
B-klasse poules van 5 spelers, wedstrijden naar 20 caramboles, max 45 beurten
Er wordt een halve competitie gespeeld volgens een vastgesteld schema.
Indien de wedstrijd niet beëindigd is na het maximaal aantal beurten krijgen beide
spelers 0 matchpunten.
5. De plaatsing voor de finaleronde is als volgt:
A-klasse: De eerste 11 spelers van de eindstand van de voorronde plaatsen zich (in 2
poules van 6), samen met de kampioen van het vorige jaar, voor de finaleronde.
Waarbij de kampioen nummer 1 van poule 1 wordt. De kampioen van de voorronde
wordt de nummer 1 van poule 2.
Speelt de kampioen van het vorige jaar de voorronde mee, dan wordt de kampioen
van de voorronde nummer 1 van poule 1. –de rest wordt aangevuldB-klasse: De eerste 9 spelers van de eindstand van de voorronde plaatsen zich (in 2
poules van 5), samen met de kampioen van het vorige jaar, voor de finaleronde.
Waarbij de kampioen nummer 1 van poule 1 wordt. De kampioen van de voorronde
wordt de nummer 1 van poule 2.
Speelt de kampioen van het vorige jaar de voorronde mee, dan wordt de kampioen
van de voorronde nummer 1 van poule 1. –de rest wordt aangevuldHet eindklassement van de voorronde wordt als volgt opgesteld:
Na beëindiging van de voorrondes worden er 2 klassementen opgesteld, 1 naar
behaalde matchpunten en 1 naar het behaalde (on-afgerond) algemeen gemiddelde.
Hieraan worden plaatsingscijfers toegekend.

Bij gelijk aantal matchpunten en bij gelijk algemeen gemiddelde, dan geldt als
plaatsingscijfer het rekenkundige gemiddelde.
De plaatsingscijfers worden bij elkaar opgeteld, zodat er een einduitslag ontstaat.
Bij een gelijk (totaal)plaatsingscijfer beslist het algemeen gemiddelde.
6. Indien een speler, tijdens het kampioenschap, niet, of te laat aanwezig is, kunnen er
2 matchpunten, bij die speler, in mindering gebracht op de eindrangschikking.
(dit ter beoordeling van de organisatie)
De in te halen wedstrijd(en) worden op, een door de organisatie te bepalen tijdstip
alsnog gespeeld.
7. Indien een speler, die de finale heeft bereikt, verhinderd blijkt om te spelen zal deze
worden vervangen door de eerstvolgende speler in de eindrangschikking van de
voorronde. (De organisatie behoudt zich het recht voor de poule-indeling aan te
passen). Indien tijdens de finale, door welke reden dan ook, uitvalt, dan zullen, de
reeds gespeelde wedstrijden, als niet gespeeld worden beschouwd.
8. Finale-ronde:
A-klasse: 2 poules van 6 spelers, wedstrijden naar 30 caramboles, halve competitie.
B-klasse: 2 poules van 5 spelers, wedstrijden naar 20 caramboles, halve competitie.
Bij winst: 2 machtpunten / bij gelijkspel: 1 matchpunt / bij verlies: 0 matchpunten.
Eindrangschikking op matchpunten (1e criterium)
bij gelijk aantal matchpunten telt het (on-afgerond) gemiddelde (2e criterium)
bij gelijke stand bepaald het onderling resultaat de eindrangschikking. (3e criterium)
(Resultaten uit de voorronde spelen hierbij geen rol)
De nummer 1- en 2 van iedere poule spelen een kruisfinale.
De verliezers van deze kruisfinales spelen om de plaatsen 3- en 4 (kleine finale)
De winnaars van de kruisfinale spleen om de plaatsen 1- en 2 (grote finale)
Deze wedstrijden dienen een winnaar op te leveren (zie hieronder)
Wedstrijd
Kruisfinale A-klasse
Kruisfinale B-klasse
Kleine finale A-klasse
Kleine finale B-klasse
Finale A-klasse
Finale B-klasse

Te behalen
35 caramboles
25 caramboles
35 caramboles
25 caramboles
50 caramboles
25 caramboles

Beslissende-set
10 caramboles
5 caramboles
N.V.T.
N.V.T.
15 caranboles
10 caramboles

Penalties
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

9. Uitsluitend de kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de finalewedstrijden van het
volgend kampioenschap (facultatief)

10. Tijdens de finalewedstrijden is voor de deelnemers het dragen van biljartkleding
gewenst.
11. Promotie-Degradatie:
3 spelers zullen degraderen van de A- naar de B-klasse.
3 spelers zullen promoveren van de B- naar de A-klasse.
12. Wanneer een speler niet kan deelnemen, terwijl hij/zij niet gedegradeerd is, behoudt
hij/zij het recht om deel te nemen in dezelfde klasse, Dit: uitsluitend op het
daaropvolgend kampioenschap.
Een speler die weigert te promoveren wordt, gedurende 2 jaar, uitgesloten van
deelname.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een speler, op grond van zijn
antecedenten, te plaatsen voor resp. de A- B- of C- klasse.
13. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen en aanvullingen in het
reglement aan te brengen.
14. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing geheel bij de
organisatie.
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