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Verantwoording
Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan de Nationale Toernooien van de KNBB Sectie
Pool, het landelijke wedstrijdsecretariaat en zaalhouders waar ronden voor de Nationale Toernooien
worden gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool.
Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (Sectie Pool), dan prevaleren de
statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor
meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit
te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de
uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.
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I. Algemeen Reglement
A

Organisatie

A.1

Verantwoordelijkheid
Binnen de KNBB Sectie Pool stuurt de coördinator Nationale Toernooien de werkgroep Nationale
Toernooien aan. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale
Toernooien. Het bestuur van de KNBB Sectie Pool bepaalt de kaders waarbinnen de Nationale
Toernooien georganiseerd mogen worden, de bestuurder breedtesport stuurt de coördinator hierin
aan. Wijzigingen in reglementen en draaiboeken worden door de bestuurder breedtesport
goedgekeurd voor ze in gebruik worden genomen.
Wijzigingen reglement
Wijzigingen in het reglement ten opzichte van de voorgaande versie worden duidelijk in het rood
aangegeven. Na het openen van de inschrijving van evenementen mogen er geen wijzigingen in het
reglement aangebracht worden die effect hebben op het desbetreffende evenement.
Kalender
De wedstrijdkalender wordt opgesteld door de werkgroep Wedstrijdkalender van de KNBB Sectie
Pool. In de kalender worden de data van alle evenementen van de Individuele Competitie van de
KNBB Sectie Pool opgenomen.
Bezwaren
Tegen uitspraken van het wedstrijdsecretariaat kan bezwaar worden aangetekend. Een bezwaar
dient aan een aantal voorwaarden te moeten voldoen voordat deze in behandeling genomen kan
worden, zie voor details het Klachtreglement KNBB.

A.2

A.3

A.4
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B

Algemene Wedstrijdzaken

B.1

Geldende regels
Wedstrijden worden gespeeld op basis van de Rules en Regulations van de WPA. De uitzonderingen
hierop zijn:
- Wedstrijden in de Individuele Competitie van de KNBB Sectie Pool worden altijd gespeeld
volgens het winner-breaks principe. Hierbij wordt bij Regulation 15 afgeweken van Rules 2.1, 3.1
en 9.1.
- Regulation 20 (cue ball fouls only) is niet van toepassing.
De officiële Nederlandse (EPBF) vertaling van de WPA Rules en Regulations is te vinden op de
website van de KNBB en in de officiële spelregelboekjes.
Deelname ontzeggen
De KNBB Sectie Pool danwel het wedstrijdsecretariaat behoudt zich het recht om onder
zwaarwegende omstandigheden de deelname van individuele spelers te ontzeggen.
Bewust onreglementair handelen
Het bewust al dan niet in overeenstemming met de tegenstander handelen door spelers, in strijd
met dit reglement, resulteert in diskwalificatie van beide spelers en een administratieve heffing van
maximaal € 250,-.
Bewust onsportief handelen
Het bewust al dan niet in overeenstemming met de tegenstander handelen door spelers, in strijd
met wat als redelijkerwijs als sportief gedrag gezien mag worden, resulteert in diskwalificatie van
beide spelers en een administratieve heffing van maximaal € 250,-. Onder onsportief gedrag wordt
ook verstaan het opgeven van racks en wedstrijden zonder dat hier redelijkerwijs enige noodzaak
toe is.
Roken
Het is spelers niet toegestaan om tijdens het spelen van een partij te roken. Time-outs en andere
onderbrekingen zijn onderdeel van de partij.
Doping
Het is spelers niet toegestaan om tijdens deelname aan een evenement onder invloed van dopingof drugsgerelateerde middelen te zijn. De Nederlandse Doping Autoriteit is bevoegd om spelers
hierop te controleren. Meer informatie is te vinden op www.dopingautoriteit.nl.
Aanwijzingen geven
Het is derden tijdens een partij niet toegestaan aanwijzingen te geven aan een speler, die van
invloed kunnen zijn op het partijverloop. De tegenstander of aanwezige wedstrijdleiding kan
hiervoor een waarschuwing geven. Na het geven van een waarschuwing resulteert het nogmaals
geven van advies in het verlies van het huidige en volgende rack. Bij straight-pool geldt een aftrek
van 15 punten en vervolgens wordt opnieuw gerackt waarbij de regels van de openingsbreak
gelden. Deze break wordt gespeeld door de overtredende speler. Indien er redelijkerwijs
aangetoond kan worden dat het gegeven advies ongevraagd en niet in overeenstemming met de
speler gegeven is komt de opgelegde sanctie te vervallen. De uitzondering op deze regel geldt
tijdens Time-outs, gedurende Time-outs mogen derden spelers wel aanwijzingen geven.
Mobiele telefoons
Tijdens de wedstrijd is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Deze mag dan ook
niet zichtbaar aanwezig zijn. Geadviseerd wordt dat deze dan ook uitgezet wordt tijdens de
wedstrijd. Indien de telefoon zichtbaar aanwezig is tijdens een wedstrijd, kan deze ingenomen
worden door de organisatie. Na de wedstrijd wordt deze dan aan de speler terug gegeven.

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8
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II. Nationale Toernooien
C.

Organisatie

C.1

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat ligt in handen van de werkgroep Nationale Toernooien.
Inschrijfgeld
De kosten voor deelname aan Nationale Toernooien van zowel kwalificanten als direct toegelaten
spelers bedraagt € 25,- per speler per inschrijving.
Prijzengeld
Op ieder Nationaal Toernooi wordt een totaal prijzengeld van € 2.000,- gegarandeerd, ongeacht het
aantal deelnemers. Dit prijzengeld wordt als volgt verdeeld:

C.2

C.3

1
2
3-4
5-8
9-16

C.4

€ 550,€ 300,€ 175,€ 100,€ 50,-

Het betreft hier ondergrenzen van prijzengelden, indien er meer prijzengeld beschikbaar wordt
gesteld door bijvoorbeeld sponsoring kunnen bovenstaande prijzengelden worden aangevuld.
Prijzengelden worden overgemaakt op de bankrekening van de speler.
Inschrijven
Een speler kan zich op de volgende manieren inschrijven:
1. Direct toegelaten spelers
Dit zijn de spelers uit de top-12 van de ranglijst (zie ook D.2). Deze spelers kunnen zich online
inschrijven tot 7 dagen voor het eerste kwalificatietoernooi. Hierna komt hun plaatsing te
vervallen en zal deze worden vergeven aan de hoogst genoteerde reservespeler.
2. Reservespelers
Deze spelers kunnen zich online inschrijven tot 7 dagen voor het eerste kwalificatietoernooi.
Reservespelers moeten minimaal een top-32 notering op de ranglijst hebben.
3. Wild cards
De organisatie behoudt zich het recht voor om maximaal 2 spelers per toernooi een wild card
te geven.
4. Overige spelers
Voor kwalificatietoernooien kan er tot en met 15 minuten voor aanvang van het toernooi bij de
wedstrijdleiding worden ingeschreven.
Een speler mag deelnemen aan meerdere kwalificatie toernooien voor een bepaald
eindtoernooi. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. Voor ieder kwalificatie toernooi dient het inschrijfgeld van 25 euro te worden voldaan.
b. Alleen het beste resultaat telt mee voor voor de ranking. Alle overige resultaten komen
te vervallen.
c. Indien een speler zich gekwalificeerd heeft voor een eindtoernooi mag hij niet meer
deelnemen aan een volgend kwalificatie toernooi voor hetzelfde eindtoernooi.
Een speler dient zelf na te gaan of hij speelgerechtigd is (zie F.1). Indien een speler niet als
speelgerechtigd staat genoteerd wordt ervan uitgegaan dat deze speler geen lid is van de KNBB en
dient hij ter plaatse volwaardig lid te worden. Hierna onderneemt de KNBB de volgende acties:
1. Indien de speler nog geen lid is van de KNBB is hij vanaf nu minstens 1 jaar lid en mag hij dat
jaar deelnemen aan alle evenementen waarvoor een volwaardig lidmaatschap of lager is
vereist.
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C.5

2. Indien blijkt dat de speler reeds lid is van de KNBB, maar hij niet speelgerechtigd is vanwege
een betalingsachterstand van minder dan de kosten van een volwaardig lidmaatschap, dan
wordt het verschil terugbetaald aan de speler.
3. Indien blijkt dat de speler reeds lid is van de KNBB, maar hij niet speelgerechtigd is vanwege
een betalingsachterstand van meer dan de kosten van een volwaardig lidmaatschap, dan heeft
de speler nog 1 week de tijd om de volledige betalingsachterstand weg te werken. Indien hij
hierin verzaakt dan vervallen alle resultaten (punten en prijzengeld) die de speler tijdens het
toernooi heeft gehaald. Er is geen recht op teruggave van betaalde gelden.
Meldtijden kwalificatietoernooi
Iedere speler dient zich minimaal 15 minuten voor aanvang van het toernooi in persoon te melden
bij de wedstrijdleiding. De aanvangstijden van de kwalificatietoernooien staan vermeldt op de
KNBB kalender en de aankondigingen van de toernooien. Een speler die onderweg is en telefonisch
laat weten dat hij door overmacht niet op tijd aanwezig kan zijn mag worden ingeloot, vanaf dit
moment is deze speler ook het inschrijfgeld verschuldigd. Indien deze speler zich vervolgens te laat
meldt gelden de volgende sancties:
15 tot 10 minuten voor aanvang toernooi
10 tot 5 minuten voor aanvang toernooi
5 tot 0 minuten voor aanvang toernooi
Na aanvang van het toernooi

C.6

Meldtijden eindtoernooi
Alle spelers dienen zich minimaal 15 minuten voor aanvang van het toernooi in persoon te melden
bij de wedstrijdleiding. De aanvangstijden van de eindtoernooien staan vermeldt op de KNBB
kalender en de aankondigingen van de toernooien. Indien een speler zich te laat meldt gelden de
volgende sancties:
0 tot 5 minuten te laat
6 tot 10 minuten te laat
11 tot 15 minuten te laat
Meer dan 15 minuten te laat

C.7

1 rack achterstand
2 racks achterstand
3 racks achterstand
verlies van wedstrijd

1 rack achterstand, verlies plaatsing
2 racks achterstand, verlies plaatsing
3 racks achterstand, verlies plaatsing
verlies van wedstrijd, verlies plaatsing

Afmelden
Een speler kan zich op een van de volgende manieren afmelden:
1. Een direct toegelaten speler (top-12 of reserve) die zich na het sluiten van de
inschrijvingstermijn afmeldt blijft het geldende inschrijfgeld verschuldigd aan de KNBB. Deze
speler heeft geen recht op punten voor de ranglijst en prijzengeld.
2. Een qualifier die zich na plaatsing afmeldt voor het eindtoernooi heeft geen recht op punten
voor de ranglijst en prijzengeld.
3. Een speler die onafgemeld afwezig blijft op het eindtoernooi ontvangt dezelfde sancties als
genoemd in C.7.1 en C.7.2. Tevens is deze speler voor het volgende toernooi uitgesloten van
deelname en heeft ook hier geen recht op punten voor de ranglijst en prijzengeld.
4. In alle gevallen waar overmacht in het spel is beslist het wedstrijdsecretariaat over de sancties.
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D.

Structuur

D.1

Cyclus opzet
Nationale Toernooien zijn jaarlijks terugkerende evenementen. Er wordt naar gestreefd om ieder
jaar zo veel mogelijk bestaande evenementen terug te laten keren.
Format
Eindtoernooien worden gespeeld met 32 spelers. Er wordt double knock-out gespeeld tot de
laatste 16. 12 spelers (top-12 of reserve) worden direct toegelaten, de overige spelers komen uit de
diverse kwalificatietoernooien. Alle deelnemers worden als volgt geplaatst in het schema:

D.2

Nummer 1 ranking
Nummer 2 ranking
Nummers 3-4 ranking
Overige deelnemers
D.3

1
2
3-4
5-32

Punten
Op Nationale Toernooien zijn punten voor de KNBB Pool Ranking te verdienen. De KNBB Pool
Ranking is een doorlopende ranking met een cyclus van 7 toernooien. De stand van een speler op
de ranking wordt bepaald door de behaalde punten gedurende de afgelopen 7 toernooien waarvan
het slechtste resultaat niet wordt meegeteld. De puntenverdeling per toernooi is als volgt:

Eindtoernooien
1
300
2
230
3-4
170
5-8
120
9-16
80
17-24
50
25-32
30

Kwalificatie toernooien
5-6
20
7-8
16
9-12
14
13-16
12
17-24
10
25-32
8
33-48
4
49-64
2
65+
1
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E.

Materiaal

E.1

Tafels
Eindtoernooien van Nationale Toernooien moeten worden gespeeld op minimaal 12 9 ft. tafels die
kwalitatief en karakteristiek gelijkwaardig aan elkaar zijn en waarvan de openingen van de pockets
niet rond zijn.
Afhankelijk van het aantal deelnemers mogen kwalificatietoernooien op minder dan 12 tafels
gespeeld worden.
Ballen
De afmeting van alle ballen op Nationale Toernooien moet 57,2 mm zijn. De ballen moeten
teruggeplaatst kunnen worden.
Kwaliteit materiaal
Op Nationale Toernooien dienen de tafels in deugdelijke staat te verkeren en er dient voldoende
speelruimte rond de tafels te zijn. Onder voldoende speelruimte wordt verstaan geen obstakels
voor de spelers in een straal van 150 cm rondom de speeltafel, gemeten vanaf de buitenrand van
de tafel. Tevens moet er een degelijke verlichting zijn boven de tafel, moet het laken goed
onderhouden zijn, mag het laken geen scheuren vertonen en dienen de ballen schoon te zijn.
Tafelhuur
De zaalhouder heeft niet het recht tafelhuur te vragen voor de tijd dat er wedstrijden gespeeld
worden, inclusief een half uur inspelen vooraf.
Geschiktheid lokaal
Het wedstrijdsecretariaat is gerechtigd lokaliteiten te weigeren voor de organisatie van
evenementen, wanneer de lokaliteit niet geschikt wordt geacht.
Controle wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat heeft het recht voor of gedurende evenementen te controleren of
lokaliteiten aan de bovengestelde kwalitatieve eisen voldoen. Indien een lokaal wordt afgekeurd
mogen er geen vergelijkbare evenementen meer in het lokaal georganiseerd worden, tot het lokaal
weer over deugdelijk materiaal beschikt. Het wedstrijdsecretariaat kan opnieuw een controle
uitvoeren, voordat er weer een evenement in het lokaal georganiseerd mag worden. De beslissing
van het wedstrijdsecretariaat is bindend.

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

F.

Spelers

F.1

Speelgerechtigd
Een speler is speelgerechtigd als deze voldoet aan onderstaande regels:
1. Spelers op de Nationale Toernooien moeten volwaardig lid zijn van de KNBB Sectie Pool.
2. De speler heeft aan alle betalingsverplichtingen met betrekking tot de KNBB voldaan.
3. Een buitenlandse speler heeft de mogelijkheid speelgerechtigd te worden indien hij voldoet aan
de volgende voorwaarden:
a. De speler is niet in het bezit van een Nederlands paspoort of identiteitskaart, maar wel
van een buitenlandse.
b. De speler dient een KNBB basislidmaatschap aan te gaan (kosten 5 euro). Deze 5 euro
dient vooraf aan de KNBB te worden overgemaakt, tevens dient de speler een copie
van zijn legitimatiebewijs mee te sturen.
c. De aanvraag moet minimaal 1 week voorafgaand aan het betreffende kwalificatie
toernooi worden gedaan.
d. De speler mag met dit lidmaatschap aan maximaal 2 Nationale Toernooien deelnemen.
e. De KNBB heeft het recht om een speler te weigeren.
Vanaf uiterlijk 1 week voor het eerste kwalificatietoernooi van een eindtoernooi kunnen spelers
hun speelgerechtigdheid online controleren.
Een wedstrijdleider is gerechtigd om een speler naar zijn legitimatie te vragen. Wordt er om
legitimatie gevraagd maar kan de speler zich niet legitimeren dan is deze niet speelgerechtigd.
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G.

Wedstrijdzaken

G.1

Speeldagen
1. Eindronden van Nationale Toernooien worden op zondagen gespeeld.
2. Kwalificatietoernooien voor Nationale Toernooien worden gespeeld op één of meerdere
zaterdagen of zondagen voorafgaand aan het eindtoernooi.
Spelsoorten en wedstrijdelngtes
- 9-ball (minimaal race-to-6)
- 8-ball (minimaal race-to-5)
- straight-pool (minimaal race-to-60)
- 10-ball (minimaal race-to-5)
Dresscode
Tijdens de kwalificatie toernooien geldt geen kledingvoorschrift. Tijdens de eindtoernooien geldt
het volgende voorschrift:
- Heren
Polo shirt of een blouse in elke willekeurige kleur. Het polo shirt of blouse dient een kraag te
hebben, in de broek te worden gedragen en ten minste korte mouwen te hebben. T-shirts zijn
niet toegestaan. Het is toegestaan om een nette trui met kraag (zonder capuchon) te dragen.
Heren dienen een pantalon (lange broek behorend bij een net pak) te dragen in elke
willekeurige kleur. Denim/blue jeans van welke kleur dan ook is niet toegstaan, een jeans design
is wel toegestaan.
Nette leren schoenen die passen bij de rest van de kleding. Sneakers en sandalen zijn niet
toegestaan. Sportschoenen met een donkere (kunst)-lederen afwerking zijn toegestaan. Het
dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan.
- Dames
De dresscode voor de dames is gelijk aan die van de heren met de toevoeging dat dames een
jurk of een rok mogen dragen die ten minste de knieën moet bedekken. Ook bij de dames is het
dragen van een polo shirt of blouse met kraag verplicht.
- Algemeen
Voor alle kledingstukken geldt dat ze schoon en in goede conditie dienen te zijn. Indien de
wedstrijdleiding van mening is dat een speler er niet representatief uitziet of niet voldoende aan
de dresscode voldoet, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om deze speler te diskwalificeren.
In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding een speler toestaan om te spelen zonder aan
de dresscode te voldoen.
Time-out
Bij elke wedstrijd heeft een speler recht op 1 time-out van 5 minuten. Deze time-out mag alleen
opgenomen worden tussen twee games in of tijdens het opnieuw racken van de ballen in 14.1. Een
time-out mag enkel genomen worden als de speler zelf aan de beurt is.

G.2

G.3

G.4
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