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Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschap SBB Maas en Peel     

 

Het kampioenschap wordt gespeeld volgens het reglement van  SBB “Maas en Peel,” aangevuld met dit 

wedstrijdreglement.  Iedereen dient zich aan dit reglement te houden. 

 

Elk lid van de SBB Maas en Peel is gerechtigd om deel te nemen aan het persoonlijk kampioenschap van de bond, 

mits dit lid in de 1e helft van de lopende competitie minimaal drie wedstrijden heeft gespeeld. 

  

Er wordt gespeeld in groepen van 6 of 7 spelers. De leider bepaalt de volgorde en belangrijkheid van de 

groepswedstrijden. Hij probeert de spanning er zoveel mogelijk in te houden. 

Diegene, die de meeste punten behaald, is de winnaar van de groep. Eindigen meerdere spelers met een gelijk 

aantal matchpunten, dan wordt de winnaar bepaald door het procentueel  beste gemiddelde. Hieronder wordt 

verstaan het behaalde gemiddelde tijdens deze voorronde, uitgedrukt in procenten van het aanvangsgemiddelde.  

De winnaar van iedere groep gaat naar de finale. Bij 9 en 11 groepen gaat tevens de procentueel beste nr. 2 naar de 

finale. 

 

Er wordt gespeeld volgens het gemiddelde bij aanvang van de competitie van het betreffende jaar. Voor nieuwe 

spelers geldt het eventuele herziene gemiddelde.Het bestuur bepaalt of hiervan afgeweken mag worden.  

De aanvang van de partij wordt bepaald door het z.g. trek-stoten.  De witte ballen worden gelijktijdig op en neer van 

afstoot naar korte band gespeeld. Die het dichtst bij de korte band stil ligt, mag bepalen wie begint. De ander heeft 

later de nastoot  (gelijkmakende beurt).  

Diegene die begint, moet met de gemerkte bal beginnen  (witte bal met puntje of gele bal).  

Aanvang van de wedstrijden bij groepen van 6 spelers is om 10.00 uur. Bij groepen van 7 spelers begint men om 

09.30 uur. De spelers dienen 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. 

 

Wanneer een speler door omstandigheden uitvalt, vervallen zijn gespeelde wedstrijden.  

Iedere speler schrijft of telt in onderling overleg een partij.  

Gewonnen partij;  2 match-punten;  gelijk 1 match-punt; verloren 0 matchpunten.  

De aangewezen leiders zorgen voor benodigde formulieren (te verkrijgen bij het secretariaat). 

 

De finale-wedstrijden worden gespeeld Biej Ton en Marij te Kessel of in het Gemeenschapshuis in Kepèl en beginnen 

om 09.45 uur. 



 Bij 8 deelnemers  wordt een halve competitie gespeeld. Bij gelijk eindigen beslist het procentuele 

gemiddelde. 

 Bij 10 deelnemers worden 2 groepen van 5 bij loting ingedeeld. Deze 2 groepen spelen een halve competitie. 

De beste 3 van iedere groep vormen een groep van 6. In deze groep van 6 spelen de deelnemers alleen 

tegen diegene waartegen nog niet is gespeeld. De laatste 2 van iedere groep vormen een groep van 4. In 

deze groep van 4 spelen de deelnemers alleen tegen diegene waartegen nog niet is gespeeld. Het totale 

klassement van de finale wordt bepaald door het aantal matchpunten, daarna op basis van procentueel 

gemiddelde. 

 Bij 12 deelnemers worden 2 groepen van 6 spelers gevormd. Deze spelen een halve competitie. De winnaars 

van deze groepen spelen de finale en de nummers twee spelen om de derde en vierde plaats. Bij gelijk 

eindigen in de groepen beslist het procentuele gemiddelde. Bij een gelijkspel in de finale en/of voor de 3e en 

4e plaats worden zogenaamde shoot-outs gespeeld, dat wil zeggen beide spelers stoten van acquit en 

degene die de meeste caramboles maakt in die beurt is winnaar. Is dit ook gelijk, dan opnieuw shoot-out 

totdat er een winnaar is.  

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.      Toernooileiding Piet Thijssen. 


