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Verantwoording
Dit reglement is van kracht voor spelers in de recreanten rankingtoernooien, het regionale
wedstrijdsecretariaat, zaalhouders van lokaliteiten waar recreanten rankingtoernooien gespeeld worden.
Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (sectie Pool), dan prevaleren de statuten.
Indien zich zaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg
vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in het voorzien van een besluit.
Daarnaast kan de regiocommissie of het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen,
waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.

A.

Organisatie

A.1

Binnen de KNBB sectie Pool is de Regiocommissie verantwoordelijk voor het inrichten van de
structuur van de regionale rankingtoernooien inclusief het beheren van de reglementen en het
faciliteren van alle wedstrijdsecretariaten in Nederland.
De regiocommissie bestaat uit o.a. een voorzitter, secretaris en een aantal regiocoördinatoren. De
regiocoördinator is verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken binnen zijn of haar regio. Hier zijn
landelijke richtlijnen voor opgesteld, waaronder dit reglement.
Onder een regiocoördinator vallen een of meerdere wedstrijdsecretariaten (zie voor de structuur:
http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000012401-regionale-competitie-en-ranki
ngs-). Elk wedstrijdsecretariaat organiseert en leidt een reeks van regionale/recreanten
rankingtoernooien inclusief een Masters-toernooi.
Tijdens het rankingseizoen worden in de regel geen wijzigingen in het reglement aangebracht die
effect hebben op de lopende ranking. Het rankingseizoen is formeel begonnen op de dag van het
eerste toernooi. Een regiocommissie is gerechtigd om dit reglement aan te scherpen, op ieder
moment tijdens het lopende seizoen.
Tegen uitspraken van een wedstrijdsecretariaat kan alleen door direct betrokken partijen bezwaar
worden aangetekend. Een bezwaar dient per e-mail te worden ingediend bij het betreffende
wedstrijdsecretariaat en nooit later dan twee weken nadat het besluit waartegen in beroep gegaan
wordt gecommuniceerd is.
Klachten over het wedstrijdsecretariaat kunnen per e-mail gemeld worden aan de Regiocommissie
via regiocommissie@knbbpool.nl.
Elk wedstrijdsecretariaat gebruikt de CueScore-omgeving van de KNBB om de ranking te
organiseren.
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B.

Rankingstructuur

B.1

De regiocommissie en het wedstrijdsecretariaat stellen aan het begin van seizoen de volgende
zaken vast:
● de rankingdata;
● de wedstrijdsecretariaten waar de rankingtoernooien gaan plaatsvinden;
● de zalen waar de rankingtoernooien gaan plaatsvinden;
● het spelsoort per rankingtoernooi zijn.
Dit wordt bekend gemaakt door middel van een regiomedium (Facebook, website en/of poster).
Er is een reeks van minimaal 4 recreanten rankingtoernooien per seizoen, gevolgd door een
Masters-toernooi. Het exacte aantal toernooien is ter bepaling van het wedstrijdsecretariaat.
De recreanten ranking wordt door de betreffende wedstrijdsecretariaten georganiseerd in de
periode september tot en met juni van het desbetreffende seizoen.
Er is bij elk rankingtoernooi een wedstrijdleider aanwezig.
Het aantal deelnemers per rankingtoernooi wordt bepaald door het aantal inschrijvingen. Het
aantal inschrijvingen is maximaal 36.
Elke regio kan haar eigen format bepalen van een rankingtoernooi. Het exacte format inclusief de
racelengte bepaalt de wedstrijdleider op basis van het beschikbare aantal tafels en het aantal
spelers.
Op de recreanten rankingtoernooien zijn punten voor de Recreanten Ranking (d.w.z. de Recreanten
Ranking van het betreffende wedstrijdsecretariaat) te verdienen. De stand van een speler op de
Ranking wordt bepaald door de behaalde punten gedurende de reeks. Toernooien tellen niet mee
voor de Pool Ranking Nederland.
Alle recreanten rankingtoernooien worden op een zaterdag of zondag gespeeld.
Elk wedstrijdsecretariaat bepaalt de meld- en starttijd per regiotoernooi.
De zaal is tenminste 60 minuten voor de meldtijd geopend.
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C.

Inschrijvingen, speelgerechtigdheid en prijzengeld

C.1

Spelers kunnen zich bij de wedstrijdbalie vrij inschrijven tot 30 minuten voor aanvang van het
regionale rankingtoernooi.
C.2
Een speler mag deelnemen aan de recreanten ranking als:
● het maximale speelniveau van de betreffende speler de laagste regionale klasse Pool- of
Snookercompetitie is. Landelijke spelers zijn niet toegestaan;
● de betreffende speler niet in de Pool Ranking Nederland Top-100 (peildatum 1 september
van het specifieke seizoen);
● de betreffende speler in de afgelopen 5 jaren niet in de Top-16 van een regionale ranking
heeft gestaan.
● Deelnemers mogen maximaal twee keer eerder de finale van een Recreanten Masters
hebben gehaald.
C.3
De wedstrijdleiding/lokaalhouder heeft het mandaat om deelname te weigeren aan spelers die zij
niet geschikt acht voor de recreanten ranking. Hier kan op dat moment geen bezwaar tegen worden
gemaakt door wie dan ook. Binnen 3 dagen na het toernooi kan een speler wel een bezwaar
indienen bij het wedstrijdsecretariaat.
C.4
In sommige gevallen kan de wedstrijdleiding/lokaalhouder besluiten een speler wel toe te staan om
deel te nemen aan de recreanten ranking, ondanks dat hij/zij niet voldoet aan bovenstaande
voorwaarden. Als de wedstrijdleiding/lokaalhouder besluit dat een speler van “recreanten-niveau”
is, dan dienen de andere deelnemers aan de recreanten ranking dit besluit te accepteren. In dit
soort gevallen kan het echter ook zo zijn dat de wedstrijdleiding/lokaalhouder het besluit zelf
achteraf in heroverweging nemen.
C.5
Elke speler dient een KNBB-lidmaatschap te hebben (minimaal een basislidmaatschap).
C.6
Het inschrijfgeld per deelname aan een recreanten rankingtoernooi bedraagt €10,- per speler.
C.7
Van het inschrijfgeld gaat 30% naar het Masters-toernooi en 70% naar het prijzengeld van het
betreffende regionale rankingtoernooi.
C.8
De exacte verdeling van het prijzengeld wordt door de wedstrijdleider bepaald, waarbij de
volgende
percentages (excl. Masters-afdracht) dienen als richtlijn:
Klassering
Percentage
1
27,5%
2
17,5%
3+4
12,5%
5 t/m 8
7,5%
Tabel 1: Richtlijn prijzengeld voor Poule-SKO-format.
D.

Materiaal

D.1

Wedstrijden moeten worden gespeeld op minimaal acht 9 ft. tafels die kwalitatief en karakteristiek
gelijkwaardig aan elkaar zijn en waarvan de openingen van de pockets niet rond zijn.
De afmeting van alle ballen moet 57,2 mm zijn. De ballen moeten teruggeplaatst kunnen worden.
De tafels dienen in deugdelijke staat te verkeren en er dient voldoende speelruimte rond de tafels
te zijn. 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.
De zaalhouder heeft niet het recht tafelhuur te vragen voor de tijd dat het rankingtoernooi
gespeeld wordt, inclusief een half uur inspelen vooraf.
Het wedstrijdsecretariaat is gerechtigd lokaliteiten te weigeren voor deelname aan de ranking,
wanneer de lokaliteit niet geschikt wordt geacht voor deelname aan de ranking.
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E.

Masters-toernooi

E.1

De Top-16 van elke recreanten ranking plaatst zich voor het betreffende Masters-toernooi, mits
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deze speler heeft deelgenomen aan meer dan de helft van het aantal rankingtoernooien in het
betreffende wedstrijdsecretariaat. Deelnemers dienen te voldoen aan de
speelgerechtigdheidseisen van de betreffende reeks recreanten rankingtoernooien. Daarnaast
mogen deelnemers maximaal twee keer eerder de Recreanten Master titel behaald hebben.
Deelnemers dienen te voldoen aan de speelgerechtigdheidseisen van de betreffende reeks
recreanten rankingtoernooien.
De klassering in de ranking wordt bepaald door het aantal rankingpunten, gevolgd door minst
aantal deelnames, gevolgd door de gemiddelde klassering van de gespeelde toernooien. Als er dan
nog geen uitsluitsel is, dan beslist het wedstrijdsecretariaat.
Er wordt een SKO-format gehanteerd, waarbij de seeding wordt bepaald aan de hand van de
eindklassering in de ranking: 1 vs 16, 2 vs 15, 3 vs 14, etc.
Het wedstrijdsecretariaat zal alvorens de Recreanten Ranking Masters plaatsvindt het format en
wedstrijdlengtes bekendmaken. Deze gegevens worden tenminste twee weken voor het
Masters-toernooi bekend gemaakt door middel van een regiomedium (Facebook, website en/of
e-mail aan de spelers).
Er wordt geen inschrijfgeld gehanteerd voor de Masters. Het prijzengeld komt van een deel van het
inschrijfgeld dat tijdens de regionale toernooien is verzameld door het wedstrijdsecretariaat.
Eventueel worden er ook bekers uitgedeeld aan de winnaars.

F.

Wedstrijdzaken

F.1
F.2

Er geldt geen dresscode bij de regionale rankingtoernooien en het Masterstoernooi.
Geldende spelregels
Wedstrijden worden gespeeld op basis van de WPA-regels zoals te vinden op de website
http://wpapool.com/rules-of-play/.
De uitzonderingen hierop zijn:
− Regulation 20 (cue ball fouls only) is niet van toepassing.
De officiële Nederlandse (EPBF) vertaling van de WPA Rules & Regulations is te vinden op de
website van de KNBB en in de officiële spelregelboekjes.
Breakregels
Er wordt gespeeld volgens het winner-breaks-format. Dat willen zeggen: de speler die het vorige
rack wint, mag het volgende rack breaken.
Deelname ontzeggen
De regiocommissie van de KNBB sectie Pool dan wel het wedstrijdsecretariaat behoudt zich het
recht om onder zwaarwegende omstandigheden de deelname van spelers te ontzeggen.
Bewust onreglementair handelen
Het bewust eventueel in overeenstemming met de tegenstander in strijd met dit reglement
handelen door spelers kan resulteren in diskwalificatie van beide spelers, uitsluiting van de ranking
en een administratieve heffing van maximaal € 250,-.
Roken en e-smokers
Het is spelers niet toegestaan om tijdens het spelen van een partij te roken of een e-smoker te
gebruiken, waarbij time-outs en andere onderbrekingen zijn onderdeel van de partij. Bij een
melding over de overtreding hierover wordt deze zaak door de Regiocommissie onderzocht. Er
wordt een sanctie gehanteerd van een mindering van rankingpunten. De exacte hoogte wordt
bepaald door de Regiocommissie.
Aanwijzingen geven
Spelers mogen tijdens de partijen niet gecoacht worden of aanwijzingen krijgen, die van invloed
kunnen zijn op het verloop van de partij. De tegenstander of de 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 speler die in overtreding is.
Gebruik van mobiele telefoons
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Het gebruik van mobiele apparaten zoals telefoons en tablets tijdens de partijen (uitgezonderd
time-outs) is niet toegestaan. In onderling overleg mag van de regel worden afgeweken.
G.

Overig

G.1

Sancties en straffen komen nooit te vervallen, ook niet als een speler zich terugtrekt uit de ranking.
De sancties/straffen blijven gelden voor de corresponderende spelers zover dat mogelijk is.
Dispensatie van bepaalde regels in dit reglement kunnen door spelers aangevraagd worden bij het
betreffende wedstrijdsecretariaat. Dispensatiegevallen worden door het wedstrijdsecretariaat in
samenspraak met de Regiocommissie behandeld.
Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij het betreffende wedstrijdsecretariaat.
● Indien het om administratieve zaken gaat of zaken die in dit reglement zijn benoemd, dan
kan het wedstrijdsecretariaat deze klachten in behandeling nemen.
● Indien het om een zaak gaat die niet direct af te handelen is, dan kan het
wedstrijdsecretariaat deze zaak doorspelen naar de Regiocommissie.
● Indien het om een tuchtzaak gaat, dan kan de Regiocommissie de zaak overdragen aan de
tuchtcommissie van het ISR.
Privacy van spelers:
● Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de ingeschreven
speler in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden
gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in een
databestand voor de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en financiële
bestand van de KNBB. Daarbij kan een deel van persoonsgegevens wat noodzakelijk is voor
een ordentelijk verloop van de activiteit (toernooi(en) en competitie(s)), openbaar worden
gepubliceerd/gedeeld (wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen, deelnemerslijsten,
lotingen).
● Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen wat nodig is voor een goed
verloop van de activiteit. Denk hierbij aan bondsnummer, voor- en achternaam in standen,
uitslagen, lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e-mailadres,
woonadres en telefoonnummer worden alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld
met alleen direct betrokkenen. Denk hierbij aan de contactgegevens van een teamleider
welke alleen zichtbaar zijn voor andere teamleiders en wedstrijdleiders om afspraken te
kunnen maken met betrekking tot de te spelen teamwedstrijden.
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Bijlage: Verduidelijking van termen in het reglement
Hieronder worden verschillende termen in dit reglement verder verduidelijkt.
KNBB sectie Pool
De sectie binnen de KNBB die zich bezighoudt met de poolsport.
Regiocommissie
De commissie met afgevaardigden van de regio’s. Deze regiocommissie organiseert en regelt de regionale
teamcompetitie en ranking toernooien. De regiocommissie stuurt verder de regionale
wedstrijdsecretariaten aan die de teamcompetitie verder opzetten.
Wedstrijdsecretariaat
In de regel zijn dit personen die namens de regiocommissie de teamcompetitie en regionale ranking leiden
in hun geografisch gebied, veelal (een deel van) een provincie.
Wedstrijdleider
De persoon die door het wedstrijdsecretariaat is aangesteld om tijdens de regionale ranking de
toernooileiding uit te voeren.

