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Aanvullend Reglement Bekercompetitie 2012/2013 

 

A. Algemeen 

Het bestuur van de KNBB -vereniging Carambole organiseert jaarlijks, bij minimaal 48 

inschrijvingen een Bekercompetitie voor de teams uitkomend in de Kadercompetitie. 

 

B. Inschrijving 

Alle teams die inschrijven voor de Kadercompetitie hebben het recht in te schrijven voor 

de Bekercompetitie. Het inschrijfgeld voor het seizoen 2012/2013 bedraagt € 20.--. 

 

C. Indeling/Speelperiodes 

De ingeschreven teams zullen onderverdeeld worden in vier regio's waarbij regionale 

indeling centraal staat. Binnen deze regio's zal middels loting het volgende speelschema 

ontstaan bestaande uit één thuis- en één uitwedstrijd: 

- kwalificatieronde: te spelen in de maand september 

- eerste ronde:  te spelen in de maanden september/oktober; 

- tweede ronde:  te spelen in de maanden november/december; 

- derde ronde:  te spelen in de maanden januari/februari; 

- vierde ronde:  t spelen in de maanden maart/april; 

- finale:  zaterdag 27 april 2013 

 

N.B. de kwalificatie, 1e- en 2e- ronde dienen te zijn gespeeld op de laatst gepubliceerde 

speeldag van de 1e helft van de kadercompetitie. De derde en vierde ronden mogen niet 

voor 31 december gespeeld worden en dienen te worden gespeeld met de teamgegevens 

zoals die voor de tweede helft zijn vastgesteld. 

 

De winnaar wordt, na twee wedstrijden bepaald door: 

a. wedstrijdpunten; 

b. partijpunten; 

c. percentage gemaakte caramboles; 

d. totaal aantal gemaakte caramboles; 

e. hoogste serie, eventueel gevolgd door steunseries. 

 

Na de vierde ronde zijn er vier regiowinnaars die zich geplaatst hebben voor de finale. De 

finale zal gespeeld worden op een nader te bepalen datum en plaats. 

 

Indeling finale: 

- kruisfinales 10.00 uur en 12.00 uur, de loting van de kruisfinales vindt ter plekke plaats; 

- 14.00 uur 3e/4e plaats; 

- 16.00 uur finale. 

 

D. Teamsamenstelling/Aantallen te maken caramboles 

Spelers zoals opgenomen in de teamsamenstelling in de Kadercompetitie zijn gerechtigd 

namens hun team uit te komen in de Bekercompetitie. Het aantal te maken caramboles is 

conform het aantal te maken caramboles in de Kadercompetitie. Eventuele aanpassing van 

het aantal te maken caramboles in de Kadercompetitie is direct van toepassing op de nog 

te spelen wedstrijden in de Bekercompetitie. Heeft de verhoging van een speler met een 

niet-officieel algemeen gemiddelde consequenties voor de reeds gespeelde wedstrijden in 

de Kadercompetitie (als de betreffende speler meer dan 20% boven de opgegeven interval 

speelt) dan zijn deze consequenties niet van toepassing op de reeds gespeelde 

wedstrijden in de Bekercompetitie. 
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N.B. De resultaten behaald in de Bekercompetitie worden meegenomen in de berekening 

van het algemeen gemiddelde van de competitie. 

 

E. Organisatie 

Na de bekendmaking van het speelschema (loting) dient de teamleider van het 

eerstgenoemde team zo spoedig mogelijk (binnen drie dagen) contact op te nemen met de 

teamleider van de tegenstander om de wedstrijddata vast te stellen. Het als tweede 

genoemde team heeft daarbij het recht (niet de plicht) de tweede wedstrijd thuis te 

spelen. 

 

Komen teamleiders geen speeldatum overeen binnen de vastgestelde periode dan wordt in 

overleg met de wedstrijdleiding een datum vastgesteld. Het team waarbij de wedstrijd 

gespeeld dient te worden geeft hiervoor de wedstrijdleiding drie verschillende speeldata op 

welke niet in conflict komen met competitiespeeldata van één van beide teams. De 

wedstrijdleiding zal in overleg met de teams één van deze data vastleggen. Komt een 

team niet op dan gaat het andere team door naar de volgende ronde. 

 

F. Overige 

Met betrekking tot arbitrage, beschikbaarheid van biljarts, tijdstip aanwezig zijn, 

dispensatiespelers en inzenden uitslagformulieren is het aanvullend reglement van de 

Kadercompetitie van toepassing. 

 

G. Onvoorziene gevallen 

In onvoorziene gevallen waarin dit reglement en de bepalingen van het SAR, WR en CR 

niet voorzien bepaald het bestuur KNBB -vereniging Carambole. 

 

De loting van de Bekercompetitie vindt u op de site van de KNBB. In eerste instantie zijn 

de ingeschreven teams zo geografisch mogelijk verdeeld over de vier poules. 

     

Daarna is per poule blind geloot waarbij wel getracht is teams uit dezelfde poule in de 

reguliere competitie elkaar niet te laten treffen in de kwalificatie en/of eerste ronde. 

     

De indeling van de tweede, derde en vierde ronde is op voorhand vastgesteld en levert 

dus willekeurige wedstrijden op. 

     

De teams worden verzocht om in onderling overleg, binnen de daarvoor vastgestelde 

perioden de wedstrijden te plannen waarbij het laatstgenoemde team het recht (niet de 

plicht) heeft te bepalen wie de tweede wedstrijd thuis speelt. 

 

 

 

 


