Reglement AAD NEELDER KAMPIOENSCHAP

01. Deelnemers aan het ANK moeten op de sluitingsdatum van de aanmelding lid zijn van een van de
biljartclubs uit de dorpskernen Maasniel, Asenray en Leeuwen en tevens lid zijn van de M.L.B.B.
02. De wedstrijddag van de voorrondes en baragepartij(en) is bij voorkeur de dinsdag. Incidenteel kan ook op
een andere vervangende wedstrijddag gespeeld worden.
De kwartfinales vinden eveneens bij voorkeur plaats op dinsdag, terwijl de halve finales en de finale op vrijdag
of zaterdag worden gespeeld.
03. Aanmelden voor het ANK dient te geschieden door bijschrijving op het opgaveformulier in de lokaliteit en
directe betaling van het inschrijfgeld, of door opgave via mail naar info@aadneelder.nl
04. Het moyenne wordt bepaald aan de hand van het nieuwe moyenne, gespeeld in de afgelopen competitie
van de M.L.B.B. Voor biljarters met een onbekend (*) moyenne telt het moyenne behaald over de
gespeelde wedstrijden in het afgelopen jaar van de M.L.B.B. of het door de M.L.B.B. opgegeven
moyenne. Dit moyenne wordt indien nodig herzien na alle poulewedstrijden waarmee men dan de
kwartfinale, halve finale en finale speelt.
Biljarters met een totaal onbekend moyenne bij de M.L.B.B. (niet actieve bijvoorbeeld) geven een zo
goed mogelijk moyenne op, maar spelen mee buiten mededinging.
Indien een biljarter met een totaal onbekend het jaar ervoor ook aan het ANK heeft deelgenomen, dan wordt
toen behaalde moyenne aangehouden en speelt men mee met mededinging naar de titel.
05. Tijdens de poulewedstrijden wordt gespeeld volgens het 2-puntensysteem, d.w.z. de winnaar van een partij
ontvangt 2 punten, voor een gelijk spel ontvangt iedere speler 1 punt en bij verlies ontvangt men 0 punten.
Indien een speler minimaal 125% van zijn gemiddelde speelt tijdens een wedstrijd, ongeacht of hij de wedstrijd
wint of verliest, ontvangt deze speler ½ punt extra. Een uitslag van ½ - 2½ is dus mogelijk.
Verder wordt er gespeeld volgens het competitie- en wedstrijdreglement evenals het
spel- en arbitragereglement van de M.L.B.B.
06. Tijdens de kwartfinales, halve finale en finale wordt gespeeld volgens het 11-puntensysteem,
d.w.z. de winnaar van een partij ontvangt 11 punten; voor een gelijk spel ontvangt iedere
speler 10 punten en bij verlies ontvangt men 1 punt voor elke volle 10% van het aantal te maken
caramboles. Tijdens deze kwartfinales geldt de regel van ½ punt extra niet meer.
07. De poule-indeling zal geschieden zonder voorkeursindeling van gemiddelde. Per poule mogen maximaal
3 biljarters van een vereniging worden ingedeeld. In het geval er meer dan 3 biljarters van een vereniging
in een poule terecht komen zal er gemixt moeten worden met een andere poule die daarvoor in
aanmerking komt.
08. De nummers 1, 2 en 3 van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.
Indien er meer dan twee biljarters gelijk eindigen, wordt de rangorde in de poule bepaald aan de hand van het
onderlinge resultaat. Indien er hierna nog een gelijke stand is, bepaalt het procentuele gemiddelde de
rangorde. Bij de poulewedstrijden worden er dus geen barragepartijen gespeeld.
09. De winnaars van de kwartfinales plaatsen zich voor de halve finales en de winnaars van de halve finales
spelen de finale; er wordt niet gespeeld voor de 3e en 4e prijs.
Bij gelijk eindigen van twee of meer biljarters tijdens kwartfinales en halve finale volgt er een barragepartij.
In een barragepartij maakt men 60% van het aantal te maken caramboles. Eindigt de barragepartij gelijk dan
wordt vanaf acquit getrokken door beide spelers. Degene die het dichtst bij de benedenband ligt met de bal,
heeft het voor het zeggen: zelf beginnen of zijn tegenstander en wint degene die de meeste caramboles maakt
vanaf de opstoot. In het geval beide biljarters uit de opstoot 0 caramboles scoren, wordt er weer opnieuw
getrokken vanaf acquit en beginnen ze opnieuw. Dit herhaalt zich net zo lang totdat er een beslissing is
gevallen.
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10. De kwartfinales, halve finales en de finale worden bij toerbeurt gespeeld in een lokaliteit aan de hand van
een vastgesteld schema, dat is vastgesteld door het ANK-bestuur. Het bestuur van de vereniging in de
betreffende lokaliteit dient te zorgen voor arbiters. Dit geldt alleen voor de kwartfinales!
11. Per poule dient 1 biljarter er zorg voor te dragen dat de partijlengtelijsten zo spoedig mogelijk na de
wedstrijden in het bezit komen van de wedstrijdleider, Geert Heijnen – info@aadneelder.nl
12. Het inschrijfgeld dient direct betaald te worden bij de kastelein van de lokaliteit waar je inschrijft. Het
bestuur van het ANK bepaalt jaarlijks de hoogte van het inschrijfgeld. Alle deelnemers ontvangen een
herinnering van deelname in het betreffende jaar; de herinnering wordt uitgereikt op de finaleavond van het
ANK. De nummers 1 t/m 4 ontvangen een beker en de winnaar ontvangt de wisseltrofee.
13. Afmelding dient zo spoedig mogelijk te geschieden tot uiterlijk op de wedstrijddag, voor 19.00 uur bij de
wedstrijdleider of de kastelein. Het afmelden zonder gegronde reden c.q. het niet afmelden, kan directe
uitsluiting van verdere deelname tot gevolg hebben; een en ander ter beoordeling van het ANK-bestuur.
14. Mocht er een wedstrijd in de poule op een avond uitvallen, dient men in goed overleg een andere wedstrijd
te spelen, zodat in elke lokaliteit evenveel wedstrijden gespeeld worden.
15. Mocht een biljarter - om welke reden dan ook - niet kunnen deelnemen aan het ANK, dan dient hij/zij de
wedstrijdleider hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
16. Mocht een biljarter – om welke reden dan ook – niet verder kunnen deelnemen aan het ANK, dan komen
alle tot dan toe behaalde matchpunten te vervallen.
17. Indien een speler voor aanvang van het toernooi al weet dat hij de kwartfinale of de finale niet kan spelen,
dan is er de mogelijkheid om alleen de poulewedstrijden te spelen, echter buiten mededinging. De buiten
mededinging gespeelde wedstrijden leveren voor beide spelers van deze wedstrijden geen punten op.
18. Indien een speler niet vooraf heeft aangegeven de kwartfinale of de finale niet te kunnen spelen en hij
bereikt na de poulewedstrijden de kwartfinale of de finale, dan kan deze speler bij het eerstvolgende ANK
kampioenschap slechts inschrijven buiten mededinging.
19. Meld je echter zo min mogelijk af. Je hebt je immers opgegeven voor het ANK en aanvaardt daarmee alle
hieraan verbonden consequenties. Dit houdt in; stipt om 19.30 uur aanwezig zijn in de lokaliteit, niet alleen uw
partij spelen maar ook het arbitreren en schrijven van partijen hoort tot de taken van de deelnemers.
Vergeet immers niet dat een sportief karakter en een positieve instelling alleen maar zal bijdragen aan het
leveren van een goede sfeer binnen uw poule en de totale organisatie.
20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANK-bestuur.
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