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ALGEMENE BEPALINGEN N.G.B.
Art. 01 Voor aanvang van de wedstrijd stellen beide teams elk een teamleider aan
die het wedstrijdformulier goed en duidelijk invult. De teamleider heeft het
recht om de spelerspassen van de spelers en de scheidsrechter(s) van de
tegenpartij, zowel voor als tijdens de wedstrijd te controleren.
Een speler of scheidsrechter die geen geldige spelerspas van de N.G.B. kan
tonen, mag geweigerd worden.
Art. 02 Een wedstrijd mag niet met minder dan 4 spelers worden gespeeld.
Heeft een team te weinig spelers, dan wordt gehandeld als onder Art. 1 sub
H van het wedstrijdreglement.
Bij aanvang dienen tenminste 3 spelers van elk team aanwezig te zijn.
Art. 03 Trekt een team zich in de eerste helft van de competitie terug, dan worden
alle door dat team gespeelde partijen vervallen verklaard.
Trekt een team zich in de tweede helft van de competitie terug, dan blijven
de resultaten uit de eerste helft gehandhaafd en vervallen de wedstrijden van
de tweede helft. Dit geldt ook voor de persoonlijke uitslagen.
Art. 04 Indien een vereniging in de eerste helft wordt opgeheven, worden de spelers
van die vereniging behandelt als nieuwe leden.
Art. 05 Wanneer meerdere teams na afloop van de competitie een gelijk
puntenaantal heeft en het gaat om kampioenschap, promotie of degradatie
dan zal er een beslissingswedstrijd worden gespeeld tussen die teams, op
een neutraal biljart met neutrale scheidsrechters.
Bij een gelijkspel telt het doelgemiddelde als criterium.
Art. 06 Na de eerste wedstrijd van de competitie hebben nieuwe leden een wachttijd
van twee weken, mits de wedstrijdleiding op de hoogte is van de juiste
gegevens van het nieuwe lid en het nieuwe lid in bezit is van een geldige
spelerspas. Men kan te allen tijden nieuwe leden opgeven.
Art. 07 Elke biljarter die aangesloten is bij de N.G.B. kan maar bij één N.G.B.
golfbiljartvereniging die in Nederland deelneemt aan een competitie, een
spelerspas verkrijgen. Als een speler in strijd met bovenstaande handelt,
wordt deze speler beschouwd als niet gerechtigd.
Er zal gehandeld worden conform artikel 1 H van het wedstrijdreglement.
Spelers die uitsluitend lid zijn van een golfbiljartbond (of bonden) niet
aangesloten bij de N.G.B. worden beschouwd, als zijnde (een) speler(s) met
een A letterwaarde. Deze spelers mogen geen spelers met een lagere
letterwaarde vervangen.
Art. 08 Bij alle wedstrijden tussen teams, welke door de bond(district) worden
georganiseerd zal de munteenheid welke in het biljart moet, voor rekening
komen van het thuisspelende team of de lokaalhouder.
Art. 09 Overschrijven in het district of tussen de districten is mogelijk tot de tweede
zaterdag in juli. De formulieren zijn te verkrijgen bij de districten.
Bij overschrijving is men speelgerechtigd vanaf het nieuwe seizoen.
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Districten kunnen deze datum vervroegen (aanpassen) indien dit
noodzakelijk is.
Art.10

Voor het berekenen van de letterwaarde wordt het aantal gewonnen partijen
gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.

Ereklasse

+10%
Overig

letterwaarde A
letterwaarde B

Hoofdklasse

+55%
+20%
Overig

letterwaarde A
letterwaarde B
letterwaarde C

1ste Klasse

+80%
+45%
+25%
Overig

letterwaarde A
letterwaarde B
letterwaarde C
letterwaarde D

2e Klasse

+80%
+45%
Overig

letterwaarde B
letterwaarde C
letterwaarde D

+85%
+60%
Overig

letterwaarde B
letterwaarde C
letterwaarde D

3e Klasse en lager

De wedstrijdleider van de N.G.B. of het district is gerechtigd in uitzonderlijke
gevallen de letterwaarde te herzien tijdens de lopende competitie.
Spelers die in hun letterwaarde Nederlands kampioen worden krijgen het
daarop volgende jaar automatisch een hogere letterwaarde.
Na 7 competitiewedstrijden kan een definitieve letterwaarde worden bepaald.
Art. 11 Nationale beker
Deelname aan de nationale beker staat open voor alle bij de N.G.B.
aangesloten verenigingen. Men kan deelnemen middels inschrijving.
Men dient de teams met hun spelers door te geven aan de wedstrijdleider
vóór een door hem vastgestelde datum. Een team kan bestaan uit leden van
verschillende teams binnen een vereniging.
Tijdens de wedstrijden dienen minstens vijf van de opgegeven spelers te
spelen. Een reservespeler die invalt in een team behoort voor het verdere
verloop van de bekercompetitie tot dat team.
Een hoge uitzondering voor deelname kan zijn, dat teams die in de districten
met minder dan 6 spelers competitie spelen, ook mogen inschrijven.
(de wedstrijdleider zal hier strikt op toezien en informatie inwinnen bij de
competitieleiders van de districten )
De opgegeven spelers van deze teams zullen tijdens álle wedstrijden van de
Nationale beker met deze spelers één team moeten vormen.
Men speelt dus de gehele Nationale beker met een zelfde aantal spelers.
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Als men toestemming heeft verkregen om met 4 spelers te spelen, zal de
tegenpartij, twee passen selecteren (trekken/loten) uit het aanbod van alle
spelers, deze twee spelers mogen dan dubbel spelen.
Als men toestemming heeft verkregen om met 5 spelers te spelen, zal de
tegenpartij, een pas selecteren (trekken/loten) uit het aanbod van alle
spelers, deze speler mag dan dubbel spelen.
De bekercompetitie wordt gespeeld volgens het twee partijen systeem.
Er wordt één wedstrijd gespeeld en de winnaar gaat door naar de volgende
ronde. Bij gelijke stand (6-6) spelen drie spelers één partij.
In de Nationale beker mag vanaf de tweede speler, voor aanvang van zijn
partij, 2 minuten inspelen. Deze 2 minuten gaan in, zodra in de voorgaande
partij, de laatste bal van de wedstrijd is gevallen.
Art. 13 Ereklasse.
Voor de ereklasse, rechtstreeks vallend onder de verantwoordelijkheid van
de N.G.B., tellen de in dit artikel vernoemde bepalingen bovenop de elders in
dit reglement voorziene regels.
A. De namen van de spelers dienen vóór 15 augustus bekend te zijn bij de
wedstrijdleiding.
B. De kosten van inschrijving bedragen € 12,50 per team. Tevens betaalt elk
team een borgsom van € 34,03. Indien een team, dat al zijn verplichtingen
heeft voldaan, de ereklasse om welke reden dan ook verlaat, wordt de
borgsom zo spoedig mogelijk terug betaald.
C. De wedstrijdweek loopt van maandag t/m zondag. Er mag alleen maar blauw
krijt worden gebruikt. De vaste speeldag voor de ereklasse is vrijdag.
De aanvangstijd is 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. Voor aanvang van de partij mogen beide spelers samen
2 minuten inspelen. Spelers (sters) welke op de wedstrijdkaart als zesde is
ingevuld, moet uiterlijk 3 ½ uur na aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Dit geldt niet, wanneer men nog met de vijfde partij of een eerdere partij
bezig is. Het wedstrijdformulier dient de woensdag volgende op de
wedstrijddag in het bezit te zijn van de wedstrijdleiding.
Te laat opsturen, evenals het niet doorbellen van de uitslag wordt bestraft
met een boete van € 5,00 deze moet binnen 14 dagen voldaan zijn.
D. Teams die onderling overeen komen, kunnen ook een andere dag in die
wedstrijdweek spelen. Een verplaatste wedstrijd dient ook aan de
wedstrijdleider gemeld te worden. De laatste twee speeldagen van de
competitie, mag niet worden uitgesteld. Vooruit spelen mag, mits beide
teams dit overeenkomen, anders wordt op de vastgestelde speeldag
gespeeld. Een team dat niet komt opdagen, krijgt twee wedstrijdpunten in
mindering en een boete van €45, - en zal alsnog de wedstrijd moeten spelen
op een datum die door het team dat wel aanwezig was, wordt aangewezen.
Indien een lokaal om welke reden dan ook, niet beschikbaar is, heeft de
wedstrijdleider het recht een ander lokaal aan te wijzen.
E. Het team dat kampioen wordt in de ereklasse is Nederlands kampioen.
F. De nacompetitie spelen staat vrij voor deelname door twee kandidaten per
district, kampioen, periodekampioen of de nummer twee of drie.
De nacompetitie wordt aangevuld met de twee laagst geklasseerde teams uit
de ereklasse. Deze zijn verplicht aan de nacompetitie deel te nemen.
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Art. 13 Dit artikel geldt alleen voor het spelen van promotie/degradatie t.b.v. de
ereklasse en het spelen van de nationale beker.
A. Promotie/degradatie.
Bij inschrijving is men verplicht hieraan deel te nemen.
Komt een team niet opdagen, dan krijgt het twee wedstrijdpunten in
mindering en een boete van € 45,00.
B. Nationale Beker.
Komt een team niet opdagen, is het met 12-0 verloren en krijgt het een boete
van € 45,00.
Art. 14 De ereklasse speelt het twee partijensysteem en het is vrij om jaarlijks haar
eigen bepalingen aan te passen in overleg met het hoofdbestuur en/of
betreffende commissie(s).
Art. 15 Onbehoorlijk gedrag en het niet nakomen van verplichtingen tijdens
evenementen, georganiseerd door de N.G.B., 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 opvolgen.
4. Onbehoorlijk gedrag, noch verbaal noch anderszins t.o.v. de wedstrijdleiding
is niet toegestaan.
5. Plaatst men zich bij de laatste 4, dan is men verplicht hiervoor te spelen.
6. Men dient een gewonnen prijs zelf af te halen.
Art. 16 Wanneer een wedstrijd niet kan worden uitgespeeld wegens sluitingstijd, dan
geven beide teams drie dagen aan voor de eerstkomende woensdag zodat
er altijd een nieuwe speeldatum bekend wordt. Op deze dag zal de wedstrijd
uitgespeeld worden. Vergeet niet zowel de lokaalhouder alsook de
wedstrijdleider van de N.G.B. hiervan in kennis te stellen. Dit geldt voor
zowel de competitie als nationale bekerwedstrijden.
Art. 17 Punten betreffende de Algemene Bepalingen en voorwaarden, niet
voorkomend in dit reglement, worden beslecht door het betreffende
districtsbestuur.
Indien noodzakelijk in overleg met het hoofdbestuur en/of betrokkene(n).
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