
Reglement 

Open Kampioenschap Driebanden Groot De Kersenboys 2000. 

  

Elke deelnemer is verplicht zich te melden bij de Organisatie (wedstrijdleiding / secretariaat). 

Elke deelnemer moet minimaal 15 minuten voor aanvang van de partij in de zaal aanwezig zijn en zich 

gemeld hebben bij de organisatie. 

Indien hij niet tijdig aanwezig is kan de wedstrijdleider hem uitsluiten van het spelen in het toernooi, 

en is zijn tegenstander automatisch winnaar van die partij. 

In het geval dat een tegenstander niet komt opdagen, wordt zijn tegenstander uitgeroepen als winnaar 

van deze partij. (dit heet dan bye wedstrijd). 

Partijen worden gespeeld over 25 beurten. 

De speler met de meest gemaakte caramboles is winnaar van deze partij. Het totaal van de caramboles 

over twee partijen is bepalend voor de totaaluitslag. Dus alleen het totaal aantal caramboles en niet 

wedstrijdpunten. 

Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de hoogste serie, is die gelijk dan gaan we naar de daarna 

hoogste serie 

 ( Bye wedstrijd houdt het volgende in.) 

Winnaar van de niet gespeelde wedstrijd krijgt aantal caramboles toegewezen door de organisatie. 

Cat. A 6 Caramboles 

Cat. B 8 Caramboles 

Cat. C 10 Caramboles 

Cat. D 15 Caramboles 

Bij eventuele onduidelijke situaties die op of rond de tafel kunnen gebeuren beslist de 

wedstrijdleiding. 

Van elke categorie gaan de beste vier spelers door naar de halve finales van hun categorie . 

Deze spelen voor de rangschikking in hun eigen categorie. Het toernooi word gespeeld volgens de 

reglementen van de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) 

 

Het maximale moyenne voor deelname is 0.800. 

Dit wordt bepaald aan de hand van gemiddelde van de vorige edities van het Open Kampioenschap 

Driebanden Groot, of bij nieuwe deelnemers bij telefonische opgave. 

Indien er bij vorige edities hoger dan 0.800 is gespeeld, wordt er gekeken naar het moyenne wat in de 

landelijke competitie wordt gespeeld, ligt dat lager mag men als nog meespelen.) 



Nieuwe deelnemers die zich hebben opgegeven met een bepaalde moyenne, worden geplaatst in de 

categorie behorende bij dat moyenne. 

Indien zij hoger spelen dan 20% boven de bovengrens van die categorie worden zij rechtstreeks 

gepromoveerd naar een hogere categorie. 

 

Deze deelnemers komen niet in aanmerking om de finale te spelen in de categorie waar ze zich voor 

op hebben gegeven,  

Maar komen wel in aanmerking voor de finale van de categorie waar ze op dat moment naar 

gepromoveerd zijn. 

Uiteindelijk gaan er van elke categorie 4 spelers door naar de zaterdagmiddag, om dan te spelen voor 

de finale in hun categorie (in 25 beurten). 

De winnaars van elke categorie gaan tegen elkaar strijden voor een plek in de finale (vastgesteld aantal 

caramboles door de organisatie) 

Deze spelers die zich plaatsen bij de laatste 4 van hun categorie, en voor de finales spelen indien 

mogelijk in hun clubtenue. 

Deze spelen om de prijzen en de wisseltrofee. 

De wisseltrofee komt pas blijvend in handen van de winnaar als deze drie jaar op rij zich kampioen 

mag noemen van ons toernooi. 

Partijen worden gearbitreerd door de deelnemers tijdens het toernooi. 

Alleen voor de finales  worden er arbiters aangewezen door de organisatie. 

Ook deze arbitreren in clubtenue. 

Indien er zich zaken voordoen, die niet geregeld zijn in het reglement beslist de wedstrijdleiding. 

  

  

 


