** Koninklijke Belgische Biljartbond

Sportreglementen 2016-2017

Editie : 4/5/2016 **

HOOFDSTUK 17: N.I.D.M.
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCH BILJART.
Art. 17/1 - Deelnemers
A. Zie Art 1/2; 6/1; 6/3
B. Alle spelers van ereklasse tot en met 5de klasse driebanden MT komen in aanmerking voor deelname aan
deze competitie.
C. De spelerslijst is geldig voor het volledige sportjaar.
De uiterste transferdatum is vastgesteld op 31 augustus.
Evenwel worden uitzonderlijke gevallen behandeld door de nationale sportcommissie.
D. Voor deelname aan een buitenlandse gelijkaardige ploegencompetitie is een vrijgave nodig namens de
KBBB. Het reeds vooraf ondertekende formulier is terug te vinden op de website en dient te worden
terugbezorgd bij de KBBB-verantwoordelijke van de sport tegen uiterlijk 1 september, ondertekend door
speler, club in het buitenland en de buitenlandse federatie. Spelers die niet hebben voldaan aan deze
procedure kunnen NIET deelnemen aan de buitenlandse competitie.
Art. 17/2 - Samenstelling der ploegen en afdelingen.
A.
B.
C.
D.

50 - 50 - 42 - 42 en dit met 12 ploegen - speeldagen: maandag – dinsdag.
42 - 42 - 34 - 34 en dit met 2 reeksen van 12 ploegen.
34 - 34 - 27 - 27 en dit met 4 reeksen van 12 ploegen (geografische samenstelling
waar mogelijk).
4de afdeling: 27 - 27 - 22 - 22 in reeksen van 12 ploegen afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
1ste afdeling:
2de afdeling:
3de afdeling:

Art. 17/3 - Wedstrijdrooster.
A. Er wordt in poule unique gespeeld met heen en terugwedstrijden.
Clubs van 1ste en 2de afdeling moeten over twee tafels beschikken.
Clubs van 3de en 4de afdeling, die over één tafel beschikken, spelen in het weekend.
Voor ploegen die in het weekend spelen is het uiterste aanvangsuur voor zaterdag bepaald op
17u00 (1 biljart); 19u00 (2 biljarts).
Voor zondag is het uiterste aanvangsuur 14u00 (1 biljart); 16u00 (2 biljarts).
Een biljartweek begint op zaterdag.
B. Verandering van speeldata is toegelaten als een speler van één van de beide ploegen verhinderd is door
deelname aan een CEB/UMB wereldbeker.
De ontmoeting moet ten laatste in dezelfde “biljartweek” gespeeld worden. Ze kan ook naar een
vervroegde datum, in een vroegere biljartweek verplaatst worden.
Ingeval geen akkoord tussen de beide clubs, zal de verantwoordelijke van de NIDM, in samenspraak
met de NSB en de betrokken gewestelijke sportbestuurder een beslissing nemen.

In geen enkel geval kunnen wedstrijden in een latere “biljartweek” gespeeld worden.
C. Bij de inschrijving moeten de clubs de wekelijkse speeldag opgeven voor hun thuiswedstrijden.
Al de wedstrijden van de laatste speelronde in de 2de afdeling zijn bepaald op een maandag.
Al de wedstrijden van de laatste speelronde in de 1ste afdeling zijn bepaald op een dinsdag.
Art. 17/4 - Inschrijvingen - Samenstelling der ploegen.
Er moet ingeschreven worden op het speciaal ontworpen formulier, hetwelk dient te worden ingevuld op een
bewerkbaar Excel-document). Ploegen en clubs die hieraan niet voldoen zullen niet worden ingeschreven.
Dit formulier moet toekomen bij de verantwoordelijke voor deze competitie (met kopie aan de gewestelijke
sportbestuurder), volgens de inschrijvingsdatum die vermeld is op het inschrijvingsformulier.
Door de club wordt een basislijst opgegeven van ALLE spelers die in aanmerking willen komen voor
deelname. De rangschikking (volgorde) van deze spelers wordt als volgt bepaald :
1. De volgorde per klasse dient steeds te worden gerespecteerd, te beginnen met bovenaan de spelers
ste
de
de klasse
van ereklasse, gevolgd door de hoofdklasse, excellentieklasse, 1 , 2 , 3
enz
2. De volgorde binnen deze klassen wordt door de club zelf bepaald, waarna de spelerslijst voor het ganse
seizoen vastligt m.b.t. de volgorde der spelers en de respectievelijke klasse waartoe ze behoren.
3. De NSC kan en mag ingrijpen in geval er een te grote discrepantie zou zijn tussen de geschatte en de
werkelijke sterkte van een nieuwe speler. Samenstelling der ploegen en volgorde der spelers wordt bij
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aanvang van het seizoen grondig beoordeeld door de verantwoordelijke van de competitie NIDM. Hij kan
zich, indien gewenst, hierin laten bijstaan door zijn collega’s in de NSC.
4. Vanaf de terugronde kunnen nieuwe spelers worden toegevoegd aan de lijst, mits rekening te houden met :
i.
De nieuwe lijst moet worden bezorgd bij de NSC voor 1 december,
ste
ii.
Toegevoegde spelers kunnen maximaal tot de 1 klasse behoren
iii.
Zij mogen niet voorkomen op de bestaande spelerslijsten (bij andere clubs)
iv.
Bij een eventuele vervanging van een effectieve speler zal het totaal aantal wedstrijden van beide
spelers samen moeten voldoen aan de voorwaarden onder art. 17/4-7.
5. De basisploegen worden gevormd door een eigen vrije keuze van 4 basisspelers per ploeg.
[vb: ploeg 1 bestaat uit de nummers 2, 3, 5 en 7 ; ploeg 2 bevat de nummers 1, 4, 9 en 10 ;enz]
De volgorde van de spelers in een ploeg wordt STEEDS bepaald door hun plaats op de ranglijst
(ook na vervangingen, zie hierna).
6. Vervangingen.
a) Via een vervanging kan een ploeg nooit sterker worden dan de basisploeg.
b) Basisspelers van een ploeg kunnen nooit worden opgesteld in een lagere ploeg. Het is wel perfect
mogelijk om als basisspeler van een lagere ploeg iemand van een hogere ploeg te vervangen.
c) Een basisspeler van een ploeg kan enkel worden vervangen door iemand die lager vermeld staat
op de deelnemerslijsten en bijgevolg ofwel tot dezelfde klasse ofwel tot een lagere klasse behoort.
d) Er zijn geen beperkingen in het aantal vervangingen, wel dient te worden gelet op artikel 17/4 – 5..
e) Bij elke vervanging dient de volgorde van de ranglijst (deelnemerslijst) te worden
gerespecteerd.
f) Enige uitzondering op 6a en 6c :
de
de
de
Tussen spelers van 3 , 4 en 5 klasse onderling is een vervanging toegelaten. Zo mag
de
de
bijvoorbeeld een effectieve speler van 5 klasse worden vervangen door iemand van 3
klasse, ook al staat deze hoger gerangschikt op de lijsten.
7. Het aantal minimum te spelen wedstrijden voor de effectieve spelers van een ploeg is als volgt bepaald :
a) Minimum 11 wedstrijden in alle afdelingen over een volledig seizoen (= nieuw !!)
b) Niet gespeelde wedstrijden tengevolge van forfait namens de tegenstrever of tijdens een week
waarin men “BYE” is, bepalen mede het totaal.
c) Voldoet men niet aan deze voorwaarden dan geldt er een respectievelijke aftrok van
ste
de
ontmoetingspunten aan het einde van de competitie : 10 punten in 1 en 2 afdeling, 8 punten in
de
de
3 en 4 afdeling, naast een door de RvB opgelegde financiële sanctie.
d) Alle aanvragen m.b.t. attesten of vervangingen dienen onmiddellijk worden meegedeeld aan de
verantwoordelijke NSC wanneer er zich een probleem voordoet. De NSC zal zich hierover dan
beraden tijdens de eerstvolgende vergadering.
8. Iedere onvolledige ploeg verliest met 8 – 0
9. Iedere foutief opgestelde ploeg verliest met 8 – 0
10. Als logische volgorde der wedstrijden hanteert men het systeem waarbij wordt begonnen met wedstrijden
3 en 4, gevolgd door de beide slotwedstrijden van de nummers 1 en 2. Deze volgorde mag weliswaar
worden gewijzigd worden mits een eenvoudige onderlinge overeenkomst. Wedstrijd 1 is die wedstrijd
welke gespeeld wordt door de hoogst geklasseerde speler.
11. Het is NIET toegelaten meer dan 1 wedstrijd te spelen per speelronde. Met “speelronde” dient te worden
verstaan de speelronde zoals deze op de officiële kalender aangeduid staat.
12. Twee ploegen van éénzelfde club, die uitkomen in éénzelfde reeks, moeten elkaar in de eerste
speelronde ontmoeten.
Art. 17/5 - Buitenlandse spelers – Voor ere- en hoofdklasse spelers
Voor buitenlandse spelers moet bij hun inschrijving een toelating gevoegd worden van hun nationale federatie.
Dienen te worden vermeld:
a) de klasse waartoe zij behoren
b) het hoogste competitiegemiddelde van de laatste twee sportjaren.
Als dit document niet bijgevoegd is, worden de betrokken spelers NIET op de spelerslijst geplaatst.
Er is géén beperking op de inschrijving van buitenlandse spelers, maar het is niet toegelaten méér dan twee
buitenlandse spelers op te stellen per ontmoeting.
de
Worden niet aanzien als buitenlandse spelers: spelers van Exc tot en met 5 klasse.
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Art. 17/6 - Nieuwe ploegen.
Alle nieuwe of opnieuw ingeschreven ploegen starten in de laagste afdeling.
Wanneer een ploeg algemeen forfait geeft wordt zij het volgende sportjaar beschouwd als opnieuw
ingeschreven ploeg en zal starten in de laagste afdeling.
Art. 17/7 - Algemeen klassement.
A. Ontmoetingspunten: ( 2 - 1 - 0 ).
B. Partijpunten: ( van 8 tot 0).
C. Algemeen gemiddelde per ploeg (totaal van gemaakte caramboles / totaal aantal beurten) van alle
gespeelde ontmoetingen van de ploeg.
Art. 17/8 - Ranglijsten en promoties.
A. Ere- en Hoofdklasse:
het behaalde gemiddelde (minimum 3 gespeelde wedstrijden) komt in aanmerking voor de ranglijst.
B. Andere klassen:
Ook hier kan promotie bekomen worden. (zie hoofdstuk 10 der sportreglementen).
Het behaalde gemiddelde komt ook hier in aanmerking voor de ranglijst, mits er minimaal 3 wedstrijden
zijn gespeeld. De promotie gaat in bij de bekendmaking der officiële uitslagen.
C. De individuele resultaten worden berekend per per ploeg, na de heen- en na de terugronde.
Art. 17/9 - Prijzen.
A. De winnaar van elke reeks ontvangt een beker en een premie waarvan het bedrag ieder jaar zal bepaald
worden door de Raad van Bestuur.
B. Clubs en/of ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op de jaarlijkse prijsuitreiking verliezen het recht op
hun prijs.
Art. 17/10 - Samenstelling der reeksen.
A. De samenstelling der afdelingen wordt bepaald door de NSC.
B. Ieder sportjaar worden de reeksen samengesteld, rekening houdende met de resultaten van het vorige
sportjaar (zie art.17/15 – promotie en retro).
C. Als een club mindere ploegen inschrijft voor het nieuwe seizoen, valt de ploeg in de laagste afdeling weg.
Uitzonderlijke gevallen worden behandeld door de NSC.
D. Indien een reeks onvolledig is, komen de 2de plaats(en) van de eindrangschikking van de onmiddellijk
lagere afdeling in aanmerking, van deze 2de plaatsen komt de ploeg met het hoogste gemiddelde als
eerste in aanmerking, na de 2de plaatsen volgen de 3de plaatsen enz.
Art 17/11 - Europese afvaardiging
A. Iedere club die wenst in aanmerking te komen voor Europese afvaardiging, moet voor aanvang van het
seizoen (voor 15 augustus 20...), 6 spelers opgeven.
B. In principe zijn dit de nummers 1en 2 van afdeling 1 van het laatst gekende eindklassement.
C. Indien één van deze clubs zich niet inschrijft voor Europese afvaardiging, komt de onmiddellijk lager
geklasseerde club, van het laatst gekend eindklassement in aanmerking voor afvaardiging.
D. Het deel van het “prijzengeld”, dat bedoeld is als tussenkomst in de gemaakte onkosten, wordt toegekend
aan de ploeg(en), die door de KBBB wordt/worden afgevaardigd.
Art. 17/12 - Klachten
Moeten bij de verantwoordelijke binnen de 48 u. binnenkomen en moeten ook vermeld worden op het
samenvattingblad.
Bijzondere gevallen worden door de NSC behandeld en hiervoor geldt een periode van 14 dagen.
Art. 17/13 – Boeten (omvang zie Financieel Vademecum blz 4)
Een boete wordt opgelegd bij :
A. een foutieve opstelling van de ploeg.
B. forfait van 1 of meerdere spelers tijdens een ontmoeting
C. bij algemeen forfait na uitgifte van de kalender.

Art. 17/14 - Uitslagen + samenvattingblad.
A. Moeten binnen de 12 u. verzonden worden aan de verantwoordelijke van deze competitie.
B. Laattijdige toezending of onvolledige invulling wordt beboet met 5,00 € en steeds een verdubbeling bij
herhaling.
C. De uitslagen kunnen gefaxt, of via de website verzonden worden, via de post is dan niet meer nodig.
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Art. 17/15 - Promotie en retro van een ploeg
A. Het aantal promoties en retro’s van ploegen, wordt ieder sportjaar bepaald door de NSC (afhankelijk van
het aantal inschrijvingen). Deze regeling zal bekend gemaakt in de officiële kalender van de NIDM.
B. Bij eventuele reorganisatie of wijziging van de samenstelling der reeksen kan steeds van deze reeds
bekendgemaakte regeling afgeweken worden.
C. Een club die een ploeg heeft die promoveert, kan deze promotie nooit weigeren.
Art. 17/16 - Betwistingen.
Vroeger artikel 17/16 werd verwijderd na afschaffing eindronde !!
Alle onvoorziene gevallen worden behandeld door de NSC
Art. 17/17 - Sportkledij.
Uitsluitend voor de NIDM-competitie wordt afgeweken van de traditioneel voorgeschreven sportkledij.
Voor deze competitie is het dragen van een speciale outfit in kleur – b.v. van de sponsor – toegelaten.
Deze afwijkingen moeten steeds vooraf bij middel van tekening in kleur of kleurfoto, ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de Nationale Sportcommissie.
De spelers van éénzelfde ploeg moeten altijd allen een eenvormige outfit dragen.
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