REGELS VOOR DEELNEMERS AAN PK-VOORWEDSTRIJD EN/OF EINDSTRIJD
Bij het deelnemen aan PK-voorwedstrijden en/of eindstrijd dienen deelnemers zich te houden aan een aantal regels. Deze regels
zijn opgenomen in de wedstrijdreglementen van de K.N.B.B. Omdat het niet aannemelijk is dat elke deelnemer in het bezit is
van deze reglementen worden hierna een aantal van de belangrijkste bepalingen opgenomen.. Het is niet mogelijk alle
bepalingen die betrekking hebben op deze wedstrijden in een overzicht op te nemen.
Met het verstrekken van dit overzicht wordt getracht het ontstaan van misverstanden of het niet goed toepassen van de
bepalingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het beste is voor het begin van een wedstrijd de reglementen eens goed door te
nemen, zodat men alle bepalingen nog eens onder ogen krijgt.
01. Op het biljarttenue van een speler moet op linkerborsthoogte het embleem van zijn vereniging zijn aangebracht. (formaat
maximaal 100 cm5 = b.v. 10 x 10 cm) Voor overige kledingvoorschriften verwijzen wij naar het Art. 1009 W.R. en zie uw
Bondgenoot.
02. Een speler van wie de deelname aan de wedstrijd is aanvaard, dient aan die voorwedstrijd en/of eindstrijd deel te nemen en
alle voor hem vastgestelde partijen tot het einde daarvan te spelen. Is een speler verhinderd deel te nemen, dan dient hij/zij
dit - met opgave van redenen - direct aan de organisatie en aan het bestuur, dat die wedstrijd heeft uitgeschreven, mede te
delen. Het is dan nog mogelijk een reserve uit te nodigen.
03. Tijdens de partijen, de openings- en sluitingsceremonie dient de officiële biljartkleding gedragen te worden.
04. Tijdens de partijen in de eindstrijd is het overmatig gebruik van alcoholhoudende drank verboden.
05. 15 Minuten voor aanvang van een partij dient een speler speelbereid in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn. Is hij/zij dat
niet, dan verliest hij/zij het recht van inspelen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
06. Is een speler 15 minuten na de bekendgemaakte aanvangstijd van zijn partij nog niet in de speelzaal en/of is hij op dat
moment nog niet speelbereid, dan wordt zijn partij niet meer gespeeld en wordt hij tot verliezer van die partij verklaard.
Heeft een deelnemer een partij beëindigd, dan is het raadzaam dat hij pas na overleg met de wedstrijdleiding de speelzaal
verlaat.
07. Een speler is na afloop van de partij verplicht de tellijst te ondertekenen.
Is een partij beëindigd en de tellijst is door beide spelers ondertekend, dan staan de door de spelers behaalde resultaten
vast. Zelfs wanneer daarna wordt vastgesteld dat er in de tellijst een of meerdere fouten zijn gemaakt. Door ondertekening
gaat u akkoord met de tellijst.
08. Uitsluitend de arbiter bepaalt of een spelregel wel of niet correct is nageleefd.
Enige inmenging van anderen b.v. spelers, publiek en of andere arbiters, zal de betreffende arbiter resoluut van de hand
moeten wijzen. Alleen in de gevallen, genoemd in Art. 5507, lid 1, sub b, SAR (waarschuwing inz. drukken en/of
onsportief spelgedrag), mag de arbiter de tweede arbiter raadplegen.
09. Een speler blijft gedurende zijn partij zelf verantwoordelijk voor het spelen met de hem toegewezen speelbal.
Deze bepaling blijft eveneens van kracht als de arbiter bij het plaatsen van de ballen op de acquitten de beide
speelballen onderling heeft verwisseld.
10. Indien er gedurende een partij een verschil ontstaat tussen de tellijst en het scorebord, wordt de stand van de
tellijst als enige juiste beschouwd.
11. Een speler of arbiter van een officiële wedstrijd is verplicht - elke opzettelijke benadeling van zijn fysieke of
psychische gesteldheid gedurende de wedstrijd, de openings- en sluitingsceremonie daarin begrepen - na te
laten, zich onberispelijk en sportief te gedragen en zich te houden aan de door de organisatie gegeven
aanwijzingen.
12. Tijdens de partij is het gebruik van mobiele telefoons door deelnemer(s) en/of arbiter(s) verboden.
13. Toeschouwers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. Op- en/of aanmerkingen
tijdens de partij zijn verboden.
14. De organisatie zorgt gedurende de partij voor een vrije zitplaats voor deelnemer(s) en schrijver(s).

