CARAMBOLE BILJARTCLUB “De Lustige Stoters”(C.B.C. D.L.S.)
Lokaal: Taverne Arena Ardooisesteenweg 50/3
8800 Roeselare
CLUBREGLEMENT

1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni en eindigt
met de kampioenenhulde die doorgaat op het laaste van mei of begin juni,

2. Er worden 3 afzonderlijke competities georganiseerd: - Vrij spel, - Bandstoten en
Drie-band,
Bestuursvergaderingen worden samen geroepen wanneer nodig ,

3. Het bestuur is samengesteld uit minstens drie leden. Ieder jaar met de eerste
Algemene Vergadering van het nieuwe seizoen, vraagt het bestuur het vertrouwen van
de leden.

4, De competities gaan door op de 2de en laatste vrijdag Vrij en Bandstoten.
Drieband klein biljart wordt gespeeld op de 3de donderdag van de maand om 19,00 uur.
Ook op andere dagen mogen matchen gespeeld worden, mits voldaan wordt aan punt 11
(zie verder).
Alle leden nemen deel aan minstens één discipline.

5. Het lidgeld bedraagt 60 euro; erelidgeld 60 euro (ereleden nemen niet deel aan de
competities. Het 2de lid van hetzelfde gezin betaalt 40 euro. Deze bijdrage betekent dat
het lid volledig gratis (alleen) mag oefenen.Wie over een vrijetijdspas beschikt krijgt 10%
korting op zijn lidgeld. De betaling gebeurt in principe op de
Algemene Vergadering van de maand juni (laatste vrijdag).

6. De organisatie van de competities berust bij het bestuur. In de clubcompetities wordt
de kampioen aangeduid via "PLAY-OFFS" met 4, zijnde de 4 best gerangschikte (bij
gelijkheid van punten is diegene met de meeste wedstrijden geplaatst voor de play-offs,
indien gelijk, wint diegene met de minste beurten, indien ook de beurten gelijk volgt er
een testwedstrijd. In de play-offs wordt gespeeld volgens het systeem speler 1 tegen
speler 4 en speler 2 tegen speler 3 .Daarna spelen de winaars tegen elkaar voor de titel.
In de competitie Drieband klein wordt de kampioen bepaalt wie eerste is in klassement.

Zowel Play-offs Vrij en Band worden op dezelfde avond gespeeld.

7. Wanneer een lid gedurende het afgelopen seizoen te weinig wedstrijden speelde (bv
minder dan 1/4), kan het bestuur dit lid uitsluiten voor de competitie(s) OVERBAND en/of
DRIEBAND.

8. Wanneer een lid meerdere maanden afwezig blijft, kan het bestuur hem uitsluiten.

9. Nieuwe leden die overkomen van een andere club nemen hun gemiddelde van hun
oude club mee. In de competitie "OVERBAND" start men aan 60% van het gemiddelde
"VRIJ SPEL". In “DRIEBAND” wordt vergeleken met spelers met een gelijkwaardig
gemiddelde. Als eerstejaarslid zonder gekend gemiddelde kan men geen kampioen
spelen en niet deelnemen aan de play-offs.

10. Bij het begin van een nieuw speeljaar wordt het gemiddelde van elk lid berekend
over al de wedstrijden van het voorbije seizoen. Wie te weinig matchen speelde ( minder
Dan 1/3) kan niet zakken,
Het minimum te spelen punten blijft 20 (VRIJ SPEL), 18 (OVERB) en 15 Drieband,
Vrij spel, overband en eventueel kader worden berekend naar 20 beurten,
drieband naar 54 beurten. Een speler kan steeds vragen om naar een hoger
aantal punten te spelen.
De kampioenen van iedere dicipline stijgen automatisch met minimum 5% op hun punten
Waarmee ze het seizoen gestart zijn,
Men kan maximum maar 5% zakken van he huidig aantal punten.

11. De matchen worden bij voorkeur geleid door een clublid die voor de gelegenheid
dienst doet als scheidsrechter indien voldoende leden aanwezig, wordt de computer
bediend door een tweede lid. Vóóraleer de wedstrijd op de computer af te sluiten moet
de uitslag genoteerd worden op de aanwezige wedstrijdbladen. Indien dit niet gebeurt en
er loopt iets fout met de computer, wordt deze wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.

12. Om te bepalen wie moet opzetten, wordt er door de 2 spelers tegelijkertijd van links
en rechts naast de beneden acquits gespeeld naar de bovenste korte band. De speler
waarvan de speelbal dichtst bij de onderste band stilvalt, kiest wie opgaat.

13. Als de speler die de match begon eerst zijn te spelen punten behaalt, heeft de
andere speler recht op een nabeurt en kan hij zodoende nog een gelijkspel behalen.
Voor de nabeurt worden de ballen gelegd zoals bij een opzetstoot. M.a.w. er wordt
gespeeld naar gelijke beurten.

14. Voor alle disciplines gelden de KBBB-reglementen van het lopende speeljaar. Deze
reglementen zullen ten allen tijde ter inzage liggen in het lokaal.

15. Het is steeds VERBODEN TE ROKEN in de lokalen.

16. De puntentoekenning voor de handicaps is als volgt:

• verliezen onder moyenne 1 punt;

• verliezen met moyenne 2 punten;

• gelijk onder moyenne 2 punten;

• gelijk met moyenne 3 punten;

• winnen onder moyenne 3 punten;

• winnen met moyenne 4 punten;

• gelijk of minder dan 20 beurten of minder dan 27 beurten bij 3 drieband; 4 punten;

• winnen minder dan 10 beurten of minder dan 27 beurten bij 3 drieband. 5 punten;

17. Indien een speler vrijwillig ontslag neemt of door het bestuur geschrapt wordt,
worden al zijn gespeelde wedstrijden geannuleerd.

18. De kampioenen worden gehuldigd tijdens het jaarlijks souper welke in principe
doorgaat laatsta van mei of begin juni. Voor de leden is het souper gratis. De partners
betalen een tussenkomst in de kosten.

19. Ieder lid krijgt een exemplaar van dit reglement, door zijn inschrijving aanvaardt hij dit
reglement.

20. Het bestuur beslist voor alle niet voorziene gevallen.

21. Wanneer de club zou ontbonden worden, zullen de tegoeden van de club onder de
leden verdeeld worden in verhouding tot de jaren dat zij lid waren. Vooreerst wordt de
biljarttafel die eigendom is van DLS verkocht. Per jaar dat een speler opeenvolgend lid is
van DLS, wordt hem 1 punt toegekend. Daarna wordt geteld hoeveel punten er in totaal
zijn toegekend en worden de tegoeden gedeeld door het aantal punten. De waarde van
het punt wordt dan vermenigvuldigt met zijn puntentotaal en aan het lid uitbetaald.

Laatste aanpassing: 18/01/2019

