ALGEMENE BEPALINGEN
District Midden Limburg
van de

Nederlandse Golfbiljart Bond

ARTIKEL 1.
Nieuwe golfbiljartverenigingen dienen hun biljart te laten keuren voor aanvang van het
golfbiljart seizoen door leden van het Districtsbestuur.
ARTIKEL 2.
Uitgaande van 12, 10 of 8 teams per klasse degradeert het laagst geklasseerde team aan
het einde van het seizoen naar een lagere klasse. Het hoogst geklasseerde team
promoveert naar een hogere klasse.
Verder zullen er ook promotie / degradatie wedstrijden gespeeld gaan worden tussen de
één na laatste en tweede in de eindstand
ARTIKEL 3.
De aanvang van de competitie wedstrijden is vastgesteld op 20.00 uur. Het bezoekende
team kan 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd over het biljart beschikken om in te
spelen met de wedstrijdballen.
Speler(ster) welke op de wedstrijdkaart als zesde is ingevuld moet uiterlijk 3 1/2 uur na
aanvang van de competitie/beker wedstrijd aanwezig zijn. Dit geldt niet, wanneer men
nog met de vijfde partij bezig is.
(Bij twijfel s.v.p. contact opnemen met de wedstrijdleider)
ARTIKEL 4.
Het laagste team van een vereniging (met uitzondering van de teams die in de
Hoofdklasse spelen) mag hun wedstrijden spelen met 5 spelers(sters), waarvan er 1
speler(ster) door middel van loting dubbel mag spelen. De tegenstander trekt hierbij een
spelers(sters)pas van een van de vijf spelers(sters) welke dubbel speelt. De speler(sters)
die dubbel speelt wordt als 6e op het wedstrijdformulier ingevuld. Een uitzondering is GBC
De Hook (Neer) zij mogen met 4 spelers(sters) spelen, dus twee dubbel.
(Bij twijfel s.v.p. contact opnemen met de wedstrijdleider)

ARTIKEL 5.
Spelen 2 teams van dezelfde vereniging in één klasse, dan dienen deze teams hun eerste
wedstrijd in de eerste en tweede helft van de competitie tegen elkaar te spelen. Kan dit
volgens het wedstrijdschema niet, dan maximaal de zevende wedstrijd in de eerste en
tweede helft van de competitie. Tevens kunnen er vanaf het seizoen 2004-2005 nog maar
maximaal 2 teams van een vereniging in één klasse staan.

ARTIKEL 6.
Het uitstellen c.q. verplaatsen van wedstrijden wordt alleen bij hoge uitzondering
toegestaan en dient minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd bij de
wedstrijdleider van het District Midden Limburg.
Indien het verzoek voor het uitstellen c.q. verplaatsen van een wedstrijd te laat wordt
ingediend, dan zal dit verzoek niet worden gehonoreerd.
De wedstrijdleider neemt vervolgens contact op met de tegenstander om te bespreken
wanneer zij deze wedstrijd kunnen spelen. Komt men niet overeen, dan zal er op de
oorspronkelijke datum gespeeld worden. Kan dat niet in het desbetreffende lokaal, dan
zal de wedstrijdleider een ander lokaal aanwijzen.
Een uitgestelde wedstrijd dient altijd vóór de volgende speelweek gespeeld te worden.
Wordt een wedstrijd na de oorspronkelijke datum gespeeld, dan wordt het team dat de
wedstrijd uitstelt bestraft met een boete van €15,00.
ARTIKEL 7.
Uitslagen dienen altijd direct na de wedstrijd, doch uiterlijk vóór zaterdagmorgen 10.00
uur, worden doorgegeven aan de wedstrijdleider van het District Midden Limburg. Dit
dient te gebeuren via telefoon, SMS, WhatsApp of E-mail.
TELEFOON NUMMER: 06 - 57333016
E-MAIL ADRES: golfbiljartdml@gmail.com
Geeft een team de uitslag niet door, dan wordt dit team bestraft met een boete van
€10,00 per geval.
ARTIKEL 8.
De originelen wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op de woensdag na de speeldatum in
het bezit te zijn van de wedstrijdleider. Deze wedstrijdformulieren kunt u opsturen naar:
NGB DISTRICT MIDDEN LIMBURG
POSTBUS 2735
6030 AA NEDERWEERT
Voor elk wedstrijdformulier die te laat, onvoldoende gefrankeerd of geheel niet binnen
komt, wordt een boete opgelegd van €10,00 per geval.

ARTIKEL 9.
De aangesloten verenigingen van het District Midden Limburg zijn verplicht deel te nemen
aan de Algemene Leden Vergadering die wordt uitgeschreven door het Districtsbestuur.
Bij het niet deelnemen aan de Algemene Leden Vergadering volgt een boete van €25,00.
Afmeldingen worden niet geaccepteerd.

ARTIKEL 10.
Protesten over gespeelde wedstrijden, leiders, golfbiljarttafels etc moeten uiterlijk vijf
dagen na de betreffende speeldatum schriftelijk zijn ingediend bij de wedstrijdleider,
voorzien van duidelijke vermelding van redenen. Ook moet op de wedstrijdkaart zijn
aangegeven dat men onder protest de wedstrijd heeft uitgespeeld. Voor elk protest dient
door de protesterende vereniging €25,00 betaald te worden. Achteraf zal de verliezende
partij, van een protest, het genoemde bedrag moeten betalen. Verder dient men het
protestformulier beiden te ondertekenen.
ARTIKEL 11.
Boetes en rekeningen dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de rekening, door het
Districtsbestuur, voldaan te zijn. Boetes tot € 25,00 worden na deze termijn verhoogd
met € 2,50 per week. Indien men niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dit
geldt voor boetes vanaf € 25,00 dan zal de betreffende vereniging van verdere deelname
aan de competitie worden uitgesloten.
ARTIKEL 12.
Onbehoorlijk gedrag en het niet nakomen van verplichtingen tijdens evenementen,
georganiseerd door het District Midden Limburg, worden bestraft met een schorsing voor
het lopende en eventueel volgende evenement(en).
1. Bij verlies dient men te scheidsrechteren.
2. Bij verhindering dient men zich af te melden.
3. De beslissing van de wedstrijdleiding dient men op te volgen.
4. Onbehoorlijk gedrag, noch verbaal noch anderzins, t.o.v. de wedstrijdleiding is
niet toegestaan.
5. Men is verplicht om te spelen voor de plaatsen 1 t/m 4.
6. Men is verplicht een gewonnenprijs af te komen halen bij de prijsuitreiking.
ARTIKEL 13.
Tijdens een partij mag men de scheidsrechter vragen, ofdat hij een bal wil schoon maken.
Door het 4 in 1 meet apparaat te gebruiken kan men deze bal altijd op de juiste plaats
terug leggen.
ARTIKEL 14.
Punten betreffende de algemene bepalingen en voorwaarden niet voorkomend in dit
reglement worden beslecht door het districtsbestuur, indien noodzakelijk in overleg met
het hoofdbestuur van de N.G.B. en/of betrokkene(n).

