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Release notes
v.2021.08:

De belangrijkste wijzigingen in deze uitgave van het wedstrijdreglement.

•
•
•
•
•
•

Art. 3.01: Aanpassing speeldagen hoofdtoernooi en knock-out wedstrijden t.o.v. versie 2016.12
Art. 3.15: Aanpassing rankingpunten t.o.v. versie 2016.12
Art. 4.06: Aanpassing reinigen speelballen t.o.v. versie 2016.12
Art. 4.10: Aanpassing kledingvoorschriften t.o.v. versie 2016.12
Art. 5.03: Toevoeging artikel 5.03 Foto’s en Video’s
Art. 6.01: Speelmaterialen : aanvulling bij biljartballen

Nieuwegein 1 augustus 2021
KNBB - sectie Driebanden
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Algemeen

art. 1.01: Begripsbepalingen
WRGP:
Het wedstrijdreglement voor de Grand Prix toernooien
GP:
Nationaal Grand Prix Toernooi van de KNBB - sectie Driebanden
SD:
KNBB – sectie Driebanden
Sectiebestuur:
Het bestuur van de KNBB - sectie Driebanden
Website:
De website van de KNBB voor raadpleging van algemene informatie (www.knbb.nl)
Rankingpunten:
Toegekende punten op basis van sportieve prestaties in een GP
GP-klassement:
Ranglijst van behaalde rankingpunten in een kalenderjaar
GP-ranking:
Ranglijst van behaalde rankingpunten over de laatst gehouden 8 GP’s, ook wel doorlopende ranking
genoemd.
Gastland:
Land van verblijf, anders dan waarvan men de nationaliteit bezit.
ISR:
Stichting Instituut Sportrechtspraak

art. 1.02: Toepasselijkheid
Dit WRGP is van toepassing op de GP’s van de KNBB -sectie Driebanden en treedt in werking per 1
augustus 2021.
Voor de GP’s zijn naast het WRGP eveneens de volgende reglementen van toepassing:
•
•

het Dopingreglement van de ISR
het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB

Beide reglementen zijn te downloaden op de website van de KNBB.
Het sectiebestuur is bevoegd tot het (tussentijds) uitbrengen van supplementen op het WRGP, met
kennisgeving daarvan op de website van de KNBB - sectie Driebanden.

pagina 5 van 16

www.knbb.nl/driebanden/

Reglement Nationale Grand Prix Toernooien (WRGP)

HOOFDSTUK 2:

v.2016.12

Inschrijving

art. 2.01: Inschrijfvoorwaarden
Alle leden van de KNBB, ongeacht het soort lidmaatschap, hebben recht tot inschrijving voor een GP.
De GP’s vormen de basis voor het Nationaal Kampioenschap, de Masters.
De Masters vervolgens, vormt de basis voor afvaardiging naar Internationale kampioenschappen.
Alle ingeschrevenen dienen dan ook tevens te voldoen aan een van onderstaande voorwaarden:
•
•
•
•

men bezit uitsluitend de Nederlandse nationaliteit en is ingezetene van Nederland,
men bezit uitsluitend de Nederlandse nationaliteit, is niet ingezetene van Nederland en heeft
niet officieel verklaard het gastland te zullen vertegenwoordigen bij Internationale evenementen
wanneer dit tot de mogelijkheden behoort.
men is niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, is wel ingezetene van Nederland en
heeft officieel verklaard Nederland te zullen vertegenwoordigen bij Internationale evenementen.
men heeft o.a. de Nederlandse nationaliteit en heeft officieel verklaard Nederland te zullen
vertegenwoordigen bij Internationale evenementen.

art. 2.02: Inschrijfwijze
Inschrijving dient te geschieden op de website van de KNBB, dan wel op een wijze die op deze
website is omschreven.

art. 2.03: Inschrijftermijn
De inschrijftermijn bedraagt 4 weken per GP en eindigt 6 weken voor aanvang van de eerste
geplande speelweek van een GP.
Als eerste dag van een inschrijftermijn wordt de maandag gehanteerd en als laatste dag de zondag.

art. 2.04: Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor alle GP’s in een kalenderjaar wordt voorafgaande aan een nieuw GPkalenderjaar jaarlijks bekend gemaakt op de najaarsvergadering van de SD en gepubliceerd op de
website van de KNBB.

art. 2.05: Betalingstermijn
Op straffe van uitsluiting met behoud van betalingsverplichting, dient het inschrijfgeld uiterlijk 2
weken voor aanvang van de betreffende GP te zijn voldaan, voor zover gelijktijdige betaling geen
onderdeel uitmaakt van de inschrijvingsprocedure en de ingeschrevene in plaats daarvan een factuur
of een iDEAL betalingslink per mail heeft ontvangen.

art. 2.06: Restitutie inschrijfgeld
Restitutie van het inschrijfgeld vindt automatisch plaats bij overschrijding van het maximum aantal
deelnemers en de ingeschrevene ook als reservespeler niet kon worden ingezet.

art. 2.07: Afmelding deelname
Spelers die onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een GP-toernooi, dienen de toernooileiding, dan
wel de wedstrijdsecretaris van de SD (wedstrijdsecretaris@knbb-driebanden.nl), hiervan in kennis te
stellen onder opgaaf van reden.
In verband met de inzet van reserve-deelnemers / best-losers, dient dit zo spoedig mogelijk te
gebeuren.
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art. 2.08: Uitsluiting deelname
Uitgesloten van deelname aan een GP zijn zij die:
•
•
•
•

niet voldoen aan de in art. 2.01 gestelde voorwaarden, dan wel
dit recht hebben verloren n.a.v. een opgelegde sanctie, dan wel
ten aanzien van de SD nog een betalingsverplichting dienen te voldoen, dan wel
een door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) opgelegde schorsing ondergaan n.a.v.
dopinggebruik

art. 2.09: Annulering GP-toernooi
Indien naar het oordeel van de wedstrijdsecretaris het aantal inschrijvingen voor een GP-toernooi
ontoereikend is, is hem voorbehouden om dit toernooi te annuleren waarvan melding gemaakt zal
worden op de website van de KNBB.
Daarnaast zullen alle ingeschrevenen hiervan een melding ontvangen via hun e-mailadres.
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GP-toernooi

art. 3.01: Tijdsduur & tijdschema
Het gehele GP-toernooi speelt zich af in een tijdsbestek van twee weken, waarbij -onder voorbehoudhet onderstaand tijdschema wordt gehanteerd (112 deelnemers).
Bij meer dan 112 deelnemers moet ook in de 1e speelweek rekening gehouden moeten worden
dagwedstrijden.
WEEK 1
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
11.00
Za.
11.00

12.30
12.30

14.00
14.00

15.30
15.30

17.00
17.00

20.00
20.00
20.00
20.00
18.30
20.00
18.30
20.00

14.00

15.30

17.00

18.30

15.30

17.00

18.30

21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30

WEEK 2
Ma.

11.00

12.30

Di.

11.00

12.30

Do.
Vr.
Za.

11.00
11.00
11.00

14.00
13.00
13.00
13.00

15.00
15.00
15.00

17.00
17.00
17.00

20.00
20.00
19.00
19.00
19.00

21.30
21.30
21.00
21.00

kwalificaties PQ4

Kwalificaties PQ3

Kwalificaties PQ2

Kwalificaties PQ1

kwalificaties Q

hoofdtoernooi

1/8 finales

1/4 finales

1/2 finales

finale

art. 3.02: Aantal deelnemers
Mits lid van de KNBB, geeft Inschrijven recht op deelname.

art. 3.03: Reserve deelnemers
In geval van een oneven aantal inschrijvingen zal getracht worden een extra speler toe te voegen.

art. 3.04: Best-losers
Met uitzondering van de eerste kwalificatieronde, worden vrijgekomen plaatsen bij de start van een
kwalificatieronde of hoofdtoernooi, ingevuld met de 'best-losers' uit de voorafgaande
kwalificatieronde.
Best-losers zijn zij die nummer 3 zijn geworden in de poules van de voorafgaande kwalificatieronde
en zijn gerangschikt volgens de poulecriteria. Bij vrijgevallen plaatsen in een kwalificatieronde die op
dezelfde dag is voorafgegaan door een vorige kwalificatieronde, of een gedeelte daarvan, worden de
best-losers van die betreffende vorige kwalificatieronde van dezelfde speeldag ingezet.
Een best-loser neemt de plaats in van de uitgevallen speler.
Indien een best-loser in de ingezette poule opnieuw wordt uitgeschakeld, blijft hij de eerder
toegekende punten uit de voorgaande kwalificatieronde behouden.

art. 3.05: Bye
In de knock-out fase worden géén best-losers ingezet, maar ontvangen de tegenstanders een 'bye'.
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art. 3.06: GP-klassement
Naast te vergeven prijzengeld voor de beste spelers na afloop van een GP-toernooi, is er door iedere
deelnemer aan een GP-toernooi één of meerdere rankingpunten te verdienen. Deze rankingpunten
worden opgenomen in de jaarlijkse ranking van de GP-cyclus, aangeduid als het GP-klassement,
waarbij de 48 hoogst geklasseerde spelers na afloop van de GP-cyclus zich plaatsen voor de
afsluitende kampioenschappen, te weten:
•
•
•

de Masters
de Excellent klasse
de Hoofdklasse

(nummers 1 t/m 16)
(nummers 17 t/m 32)
(nummers 33 t/m 48)

Klassering in het GP-klassement vindt respectievelijk plaats volgens onderstaande criteria:
• rankingpunten
(aflopend),
• moyenne
(aflopend),
• hoogste serie
(aflopend) en
• hoogste steunserie(s) (aflopend)

art. 3.07: GP-ranking
De GP-ranking wordt gevormd door de resultaten van de laatste 8 gehouden GP-toernooien.
Klassering in de GP-ranking vindt op dezelfde wijze plaats als het GP-klassement en is bepalend voor
de plaatsing van spelers in ieder nieuw GP-toernooi.

art. 3.08: GP-indeling
Een Grand Prix toernooi is onder te verdelen in een knock-out fase, het hoofdtoernooi en, afhankelijk
van het aantal deelnemers, een aantal onderliggende kwalificatieronden, te benoemen als:
•
•
•
•

kwalificatie (Q),
pre-kwalificatie (PQ-1 ),
pre-kwalificatie (PQ-2),
etc.

art. 3.09: Poule-indelingen
Zowel het hoofdtoernooi als een onderliggende kwalificatieronde is opgebouwd uit 8 poules met elk
4 deelnemersplaatsen. Deze poules worden aangeduid met de letters A t/m H.
De 16 hoogst geklasseerde ingeschreven spelers van de GP-ranking worden als deelnemer geplaatst
in de poules A t/m H van het hoofdtoernooi volgens het ‘Z-systeem’, d.w.z.:
de 8 hoogst geklasseerde spelers worden in aflopende volgorde als poulehoofd geplaatst in de poules
A naar H.
de resterende 8 spelers worden in aflopende volgorde als nummer 2 geplaatst in de poules H naar A.
De nummers 3 en 4 uit ieder poule worden gevormd door spelers die zich vanuit een onderliggende
kwalificatieronde hiervoor weten te plaatsen.
De laatste 16 spelers in het speelschema worden gevormd door nieuwe deelnemers, zonoding
aangevuld met de laagst geklasseerde deelnemers van de ranking.
Deze spelers worden eveneens volgens het ‘Z-systeem’ geplaatst, echter nu met het moyenne als
criterium.
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art. 3.10: Kwalificatieronden
In iedere kwalificatieronde spelen alle deelnemers twéé wedstrijden.
De winnaar van een partij krijgt twee wedstrijdpunten en de verliezer nul.
Bij remise krijgen beide spelers 1 wedstrijdpunt.
In iedere poule wordt gelijktijdig gestart met nummer 1 tegen nummer 4 en nummer 2 tegen
nummer 3. Vervolgens spelen de winnaars* tegen de verliezer van de andere partij.
De nummers 1 en 2 in de eindstand van iedere poule plaatsen zich voor de volgende ronde, waarbij
de nummers 2 worden geplaatst als de nummer 4 in de poule van de bovenliggende (kwalificatie)
ronde met dezelfde pouleletter (A t/m H) terwijl de nummers 1 zich plaatsen als nummer 3 in de
‘gespiegelde’ poule van de bovenliggende (kwalificatie) ronde (aangegeven met dezelfde poule-kleur
in het speelschema).
De poules A, B, C, D, E, F, G en H worden hierbij beschouwd als de gespiegelde poules van
respectievelijk poule H, G, F, E, D, C, B, en A.

art. 3.11: Hoofdtoernooi
In het hoofdtoernooi spelen alle deelnemers drie wedstrijden (halve competitie). De winnaar van een
partij krijgt twee wedstrijdpunten en de verliezer nul. Bij remise krijgen beide spelers 1
wedstrijdpunt.
In elke poule start nummer 1 tegen nummer 3 en nummer 2 tegen nummer 4.
Vervolgens spelen de winnaars* tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar en vindt daarna tenslotte
de resterende laatste partij plaats. De nummers 1 en 2 in de eindstand van iedere poule plaatsen zich
voor de knock-out fase.
Zowel voor de kwalificatieronden als het hoofdtoernooi, vindt klassering in de eindstand van iedere
poule respectievelijk plaats volgens onderstaande poulecriteria:
•
•
•
•

behaalde wedstrijdpunten (aflopend),
moyenne (aflopend),
hoogste serie (aflopend) en
hoogste steunserie(s) (aflopend)

* In geval van remise wordt de speler met de hoogste serie of, zo nodig, hoogste steunserie(s) als
winnaar van de partij beschouwd. Dit slechts voor het verdere verloop van het wedstrijdprogramma.

art. 3.12: Knock-out fase
De nummers 1 in de eindstand van de poules uit het hoofdtoernooi worden geklasseerd als de
nummers 1 t/m 8 in de knock-out fase op grond van de eerder genoemde poulecriteria.
Op grond van dezelfde poulecriteria worden de nummers 2 in de eindstand van de poules uit het
hoofdtoernooi geklasseerd als de nummers 9 t/m 16 in de knock-out fase.
Na deze toekenning ziet het verloop van de knock-out fase er als volgt uit:
1/8 finales
nummer 1 tegen nummer 16
nummer 5 tegen nummer 12
nummer 3 tegen nummer 14
nummer 7 tegen nummer 10

(partij M1),
(partij M3),
(partij M5),
(partij M7),

nummer 8 tegen nummer 9
nummer 4 tegen nummer 13
nummer 6 tegen nummer 11
nummer 2 tegen nummer 15

(partij M2),
(partij M4),
(partij M6)
(partij M8)

1/4 finales
winnaar M1 tegen winnaar M2 (partij K1),
winnaar M5 tegen winnaar M6 (partij K3),

winnaar M3 tegen winnaar M4 (partij K2)
winnaar M7 tegen winnaar M8 (partij K4)

1/2 finales
winnaar K1 tegen winnaar K2 (partij HF1),

winnaar K3 tegen winnaar K4 (partij HF2)
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finale
winnaar HF1 tegen winnaar HF2

art. 3.13: Eindklassement
Rangschikking van het eindklassement van het GP-toernooi vindt met dezelfde criteria plaats als het
GP-klassement.

art. 3.14: Prijzengeld
Het totale prijzengeld van een GP-toernooi bedraagt € 3.300,00 en wordt na afloop als volgt
verdeeld:
•
•
•
•
•

de winnaar ontvangt
de verliezend finalist ontvangt
de verliezers van de 1/2 finales ontvangen ieder
de verliezers van de 1/4 finales ontvangen ieder
de verliezers van de 1/8 finales ontvangen ieder

€
€
€
€
€

800,00
500,00
300,00
150,00
100,00

De GP-organisatie is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitbetaling van dit prijzengeld.
Fiscale aangifte en e.v.t. inhoudingen zijn ter verantwoording van de ontvanger.

art. 3.15: Rankingpunten
Met uitzondering van de winnaar van het GP-toernooi, die 160 rankingpunten verdient, wordt aan
iedere deelnemer bij uitschakeling één of meerdere rankingpunten toegekend. Zo ontvangt iedere
deelnemer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
4
6
8
12
20
32
52
76
108

rankingpunt bij uitschakeling in de pre kwalificatieronden (PQ-5 t/m PQ-7)
rankingpunten bij uitschakeling in de pre kwalificatieronde PQ-4,
rankingpunten bij uitschakeling in de pre kwalificatieronde PQ-3,
rankingpunten bij uitschakeling in de pre kwalificatieronde PQ-2,
rankingpunten bij uitschakeling in de pre kwalificatieronde PQ-1,
rankingpunten bij uitschakeling in de kwalificatieronde Q,
rankingpunten bij uitschakeling in het hoofdtoernooi H,
rankingpunten bij uitschakeling in de 1/8 finales
rankingpunten bij uitschakeling in de 1/4 finales
rankingpunten bij uitschakeling in de 1/2 finales
rankingpunten bij uitschakeling in de finale

art. 3.16: Uitsluiting toekenning rankingpunten
Tenzij aantoonbaar door overmacht, worden géén rankingpunten toegekend aan spelers die
vroegtijdig het Grand Prix toernooi verlaten, anders dan door sportieve uitschakeling.
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GP-wedstrijden

art. 4.01: Aanwezigheid spelers
Uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van hun eerste poulewedstrijd dienen alle spelers zich te hebben
gemeld bij de toernooileiding. Spelers die daar geen gehoor aan hebben gegeven, verliezen het recht
op inspelen voor deze wedstrijd. Spelers die op het aanvangstijdstip van hun geplande wedstrijd niet
speelklaar in de wedstrijdzaal aanwezig zijn, worden gediskwalificeerd. De tegenstander ontvangt
een 'bye' en twee wedstrijdpunten, of, indien aanwezig, wordt een reserve-deelnemer / best-loser
ingezet.

art. 4.02: Aantal te maken caramboles
Het aantal te maken caramboles in een GP-toernooi bedraagt:
•
•
•
•
•
•

20 caramboles voor alle wedstrijden in de pre kwalificatieronde PQ-4 t/m PQ7,
20 caramboles voor alle wedstrijden in de pre kwalificatieronde PQ-3,
25 caramboles voor alle wedstrijden in de pre kwalificatieronde PQ-2,
25 caramboles voor alle wedstrijden in de pre kwalificatieronde PQ-1,
30 caramboles voor alle wedstrijden in de kwalificatieronde Q,
40 caramboles voor alle wedstrijden in het hoofdtoernooi en de knock-out fase.

art. 4.03: Inspeeltijd
Voor alle wedstrijden in het GP-toernooi geldt een inspeeltijd van 5 minuten voor beide spelers van
een partij.

art. 4.04: Tijdklok
Vanaf het hoofdtoernooi worden alle wedstrijden gespeeld met tijdklok, waarbij iedere aan de beurt
zijnde speler 40 seconden de tijd krijgt om zijn stootbeeld uit te voeren. Deze tijd gaat in wanneer
alle ballen stilliggen en, bij aanvang van het eerste stootbeeld uit een beurt, de tegenstander op zijn
stoel zit. De tijdklok wordt gepauzeerd wanneer:
•
•
•

een speler wordt gehinderd bij het uitvoeren van zijn stootbeeld, of
aan de arbiter verzocht wordt om de ballen schoon te maken, of
halverwege de partij een pauze wordt ingelast.

Indien een speler niet binnen de gestelde tijd gestoten heeft wordt hij afgeteld, waarna de ballen in
de beginpositie op acquit worden geplaatst en zijn tegenstander aan de beurt is.

art. 4.05: Time outs
Bij het spelen met tijdklok heeft iedere speler gedurende zijn partij drie keer de mogelijkheid om een
time-out aan te vragen. Een time-out verlengt de beschikbare tijd voor het huidige stootbeeld met 40
seconden. De arbiter ziet er op toe dat de aangevraagde time-out door de schrijver op de tellijst
wordt genoteerd met de letter 'T'. Het aanvragen van meerdere time-outs bij hetzelfde stootbeeld is
toegestaan. Niet tijdens de partij opgenomen time-outs mogen worden gebruikt in een eventuele
penaltyreeks.
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art. 4.06: Reinigen speelballen
Tijdens de partij mag de aan de beurt zijnde speler de arbiter verzoeken om één of meerdere ballen te
reinigen. Indien een speler hier, in de ogen van de arbiter, misbruik van maakt kan de arbiter dit
verzoek weigeren en zal hij de speler verzoeken verder te spelen. Indien de ballen in een dermate
positie liggen dat aftekenen van de ballen niet mogelijk is, zal de arbiter de speler verzoeken verder te
spelen om vervolgens de ballen te poetsen als deze na de volgende stoot tot stilstand zijn gekomen.

art. 4.07: Penalty’s
In geval van een remisepartij in de knock-out fase, vindt aansluitend het nemen van penalty's plaats.
De speler die van acquit de meeste caramboles weet te maken in één beurt, wordt uitgeroepen tot
winnaar van de partij. De speler die de partij is begonnen, begint ook met de penalty's, met behoud
van dezelfde speelbal.
Indien geen winnaar kan worden aangewezen na een gespeelde beurt, herhaalt het proces zich in
dezelfde volgorde totdat wel een winnaar kan worden aangewezen
De tijdens de penalty’s gescoorde carambole(s) worden voor de berekening van het moyenne buiten
beschouwing gelaten. Eventuele niet gebruikte time outs uit de wedstrijd mogen gebruikt worden
tijdens de penaltyreeks.

art. 4.08: Arbitrage
De arbitrage geschiedt conform het spel- en arbitragereglement van de KNBB.
Dit reglement is in te zien of te downloaden op de website van de KNBB (www.knbb.nl).

art. 4.09: Arbiters en schrijvers
De wedstrijden worden gearbitreerd door KNBB leden die daarvoor door het sectiebestuur en/of de
organisatie worden uitgenodigd. Tot en met de kwalificatieronden mag zonder arbiter gespeeld
worden waarbij de schrijver de leiding over de partij heeft. Voor zover dit reglement niet voorziet is
het Spel en Arbitrage Reglement van de KNBB (SAR) van toepassing

art. 4.10: Kledingvoorschriften
Voor alle deelnemers aan een GP-toernooi gelden de volgende kledingvoorschriften:
•
•
•
•
•

effen pantalon, niet zijnde van spijkerstof,
sokken,
dichte schoenen,
gekleurd overhemd met lange mouwen, al dan niet met vest (gilet) of
gekleurd (polo)shirt met lange of korte mouwen.

Naar keuze kan op de borst en / of voorarm de naam van de vereniging of sponsor aangebracht
worden. Bij het niet dragen van een (vlinder) das mag alleen het bovenste knoopje open zijn.

pagina 13 van 16

www.knbb.nl/driebanden/

Reglement Nationale Grand Prix Toernooien (WRGP)

HOOFDSTUK 5:

v.2016.12

Publicatie & communicatie

art. 5.01: Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma van een GP wordt uiterlijk 5 weken voor aanvang gepubliceerd op de
website van de KNBB en iedere deelnemer ontvangt deze tevens via zijn emailadres.

art. 5.02: Uitslagen & standen
Publicatie van (tussentijdse) resultaten, de eindstand, het GP-klassement en de GP-ranking vindt
plaats op de website van de KNBB en via de biljart gerelateerde pagina’s op social media.

art. 5.03: Foto’s en video’s
Tijdens een Grand Prix kunnen er foto’s en/of video opnames gemaakt worden die alleen ter
promotie van de biljartsport worden gebruikt. Indien een speler hier bezwaar tegen heeft, dient hij
dit voorafgaande aan zijn wedstrijd kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding.
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Overige bepalingen

art. 6.01: Speelmaterialen
Voor de GP-toernooien zijn door het sectiebestuur de volgende speelmaterialen* toegestaan:
Biljartlakens
• Iwan Simonis
• Gorina Granito
• Buffalo Royal Plus
• Royal Pro
• Dutch Premium Comfort
Gedurende een GP-toernooi dienen de biljartlakens in goede staat te verkeren.
Biljartballen
• Super Aramith Pro Cup Prestige
• Cosmos Diamond Carom Ultra-C / Helix PBA
• Dynaspheres Carom Palinum 615
Tijdens wedstrijden dienen alle partijen met hetzelfde type ballen gespeeld te worden.
Verder dient er gespeeld te worden op,
• voldoende verwarmde matchtafels (2.84 x 1.42 cm.) en
• met een verlichtingssterkte van minimaal 560 lux.
Op grond van sponsorcontacten kan exclusiviteit vergeven worden aan een of meerdere fabrikanten
/ leveranciers van speelmaterialen.
Dientengevolge kan er i.p.v. een keuze een plicht ontstaan ten aanzien van te gebruiken
speelmaterialen.
In voorkomende gevallen zal het sectiebestuur hier melding van maken op de website van de KNBB.

art. 6.02: Sancties
Het sectiebestuur is bevoegd tot sanctioneren bij niet naleven van het wedstrijdreglement.
Een sanctie kan bestaan uit:
•
•
•
•
•

een berisping,
een administratieve heffing (geldboete),
het in mindering brengen van behaalde rankingpunten,
uitsluiting voor één, of meerdere GP-toernooien, of
een combinatie van bovenstaande sancties.

De maximale geldboete bij overtreding is vastgesteld op 10 maal de hoogte van het inschrijfgeld.

art. 6.03: Verbodsregels
•
•
•
•
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Het gebruik van alcoholische dranken tijdens en (vlak) voor de wedstrijden is verboden voor
spelers, arbiters en schrijvers.
Anders dan in de pauze van een partij en in een daarvoor aangewezen ruimte, is roken tijdens de
partijen verboden.
De biljartsport is onderhevig aan het Dopingreglement van de ISR.
Dit reglement is in te zien en te downloaden op de website van de KNBB (www.knbb.nl).
Het gebruik van op de dopinglijst vermeldde middelen is verboden.
Het gebruik van (smart)telefoons tijdens de partijen is verboden.

www.knbb.nl/driebanden/

Reglement Nationale Grand Prix Toernooien (WRGP)

v.2016.12

art. 6.04: Wijzigingen wedstrijdreglement
Slechts wanneer daar naar het oordeel van het sectiebestuur een dringende redenen voor aanwezig
is, is zij bevoegd om tussentijdse supplementen op dit reglement uit te brengen
Publicatie daarvan vindt plaats op de website van de KNBB.

art. 6.05: Klachtenprocedure
Bij klachten dient men zich te wenden tot het bestuur van de SD (bestuur@knbb-driebanden.nl).

art. 6.06: Slotbepaling
Daar waarin het WRGP niet voorziet, onduidelijkheid vertoont, dan wel t.b.v. een sportief verloop van
de GP-toernooien dit noodzakelijk wordt geacht, beslist het sectiebestuur.
In geval van strijdigheid prevaleert het Nederlands recht.
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