
Reglement Persoonlijke Kampioenschappen Kempische Biljart Bond 

 

1.  Om aan de PK's deel te mogen nemen moet je lid zijn van een    

biljartvereniging die aan gesloten is bij de Kempische Biljart Bond. 

2.  Er word gespeeld volgens de regels van de Kempische Biljart Bond 

     a. Libre;                20 beurten 

     b. Driebanden;    30 beurten 

3.  Alle beurten moeten worden uitgestoten. 

4.  Puntentelling is gelijk aan de competitie KBB 

     winnaar van de partij                         = 2 punten 

     gelijk spel                                             = ieder 1 punt  

     bonus (opgegeven aantal of meer) = 1 punt  

5.  De partijwinst is voor degene die  het hoogste percentage heeft gespeeld. 

6.  Van nieuwe spelers of spelers die alleen op een reservelijst staan en 

waarvan geen gemiddelde in de KBB bekend is  wordt het gemiddelde van 

afgelopen PK  of het gemiddelde van een andere competitie  waarin ze spelen 

aangenomen.  

7.  Opgegeven spelers die zich niet hebben afgemeld bij de wedstrijdleiding 

worden uitgesloten van deelname aan de PK wedstrijden, ook voor het 

volgende seizoen. 

8.  Aanvang wedstrijden, op de eerste avond dient men een half uur voor 

aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. 

      a. Libre;                       begint om 20.00 uur 

      b. Driebanden;          begint om 19.30 uur 

9.  In de voorronde word gestreefd om poules van 5 personen te maken, deze 

biljarten 2 avonden op één biljart. 



In de finale word het een poule van 6 personen en deze word in twee avonden 

op twee biljarts gespeeld. 

10.  Kan een persoon één van de vastgestelde datum niet dan word deze 

uitgesloten van deelname. 

11.  Voorronde libre;               21 en 28 november 

        Finale libre;                       9  en 10 januari 

        Voorronde driebanden;   12 en 19 december 

        Finale driebanden;            12 en 13 maart 

12.  De vereniging die de PK's organiseert moet in de voorronden zorgen voor 

een wedstrijdleider, deze draagt er zorg voor dat het biljart er netjes bij ligt, de 

ballen zijn gepoetst en de wedstrijden fair verlopen, vervolgens de uitslagen 

van de gespeelde partijen invult op een uitslagenlijst welke aangeleverd word 

door de KBB. Vervolgens de compleet ingevulde uitslagenlijst mailen naar 

pk@kempischebiljartbond.nl   of een duidelijke foto  whatsapp-en naar Frank 

Roest  06-51700424. Het tellen en schrijven moet door de spelers zelf worden 

verzorgd. 

 Bij de finalewedstrijden moet de organiserende vereniging  2 schrijvers en        

2 tellers beschikbaar stellen en er dienen 2 biljarts aanwezig te zijn!!! 

13.  Inschrijfgeld is gratis, niet op komen dagen is een boete van € 15,-. 

14.  Prijzengeld voor ieder kampioenschap € 180,-   , onderverdeeld in;                                                 

1 ste prijs   € 100,-   met bokaal 

2 de prijs     € 50,-  

3 de  prijs    € 30,- 

Voor iedere speler zal er een medaille uitgereikt worden  

15. Bij het optreden van  geschillen of punten waarin het reglement niet 

voorziet is het aan de wedstrijdleider om een passende beslissing te nemen. 

Indien men het hier niet mee eens is kan men bezwaar maken bij het bestuur 

van de KBB. 


