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c) Inschrijving kan (zonder vooraanmelding) op
locatie van de desbetreffende Qualification.
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a) Er zal middels een Single Knock Out (SKO)
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houdt in dat een speler die de eerste keer
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b) Er wordt per wedstrijd een ‘best-of’ aantal
frames gespeeld. Voorbeeld: Bij een best-of-5
frames is de speler die als eerste 3 frames
wint de winnaar van de wedstrijd.
c) Het aantal best-of frames is tot de laatste 16
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4. WEDSTRIJDLEIDING
1. ORGANISATIE
De wedstrijdleiding wordt verzorgd door de DBA.
De officiële website van de DBA is
www.dutchblackball.nl.
In dit reglement vind je de voorwaarden voor
deelname. Door het deelnemen aan de
wedstrijden ga je akkoord met deze
voorwaarden.
2. INSCHRIJVING / DEELNAME
a) Voor de Qualification toernooien is een
maximum aantal spelers vastgesteld. Op de
vrijdag is dit 32 en op zaterdag en zondag 64.
b) Facebook inschrijvingen hebben voorrang op
de daginschrijving. Aanmelden kan via de
Facebook pagina ‘Dutch Blackball
Association’. Op vrijdag tot 18.45 uur en op
zaterdag of zondag tot 12.45 uur op de dag
van de desbetreffende Qualification.
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a) De wedstrijdleiding bestaat uit meerdere
personen die zijn aangesteld door de DBA.
b) De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor
een correct en sportief verloop van de
wedstrijden.
c) Misverstanden/onenigheden waar spelers
niet uit komen dienen aan de wedstrijdleiding
te worden gemeld.
d) Door de wedstrijdleiding genomen
beslissingen zijn te allen tijde bindend.
e) De wedstrijdleiding wordt bij aanvang van de
Qualification bekend gemaakt aan de spelers.
5. DUUR
a) Bij iedere wedstrijd is een maximale tijdsduur
van toepassing. Deze is afhankelijk van het
maximaal aantal te spelen frames. Is binnen
de gestelde tijd de wedstrijd niet klaar, dan
zal er tot het einde van de wedstrijd een
shotclock worden ingevoerd.
b) De maximale tijdsduur wordt bepaald door
de wedstrijdleiding.
c) Zodra de shotclock wordt gehanteerd, heeft
iedere speler per stoot 30 seconden de tijd.
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Bij 10 seconden resterend roept de
scheidsrechter "TIME". Maximaal 1 keer per
frame mag de speler een verlenging
(extension) aanvragen. De speler krijgt dan 30
seconden extra.
Het is geen foul als de witte bal op een
reglementaire manier gestoten is op het
moment dat de tijd geheel op is.
Het is een foul indien de speler te laat is met
stoten. In de 1e beurt gelijk na de break is de
de shotclock regeling niet van toepassing.
d) Een speler mag maximaal 1 keer per
wedstrijd een time out (rust-, plas- en/of
rookpauze) nemen van maximaal 5 minuten.
Een time-out moet worden gemeld bij de
tegenstander en de wedstrijdleiding. Bij
zichtbare overschrijding van de tijdslimiet
krijgt de desbetreffende speler een verloren
frame toegekend. Indien een speler een
langere time-out nodig heeft, geeft deze dit
met een duidelijke reden aan de
wedstrijdleiding aan. De wedstrijdleiding
neemt vervolgens een beslissing of het
verzoek wordt gehonoreerd.
6. INSCHRIJFGELD
a) Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 voor full
members en € 15,00 voor non members.
b) Het inschrijfgeld voor een direct entrie
bedraagt € 40,00.
c) Tot 15 december 2018 wordt een direct
entrie alleen beschikbaar gesteld aan de
internationale teams.
d) Vanaf 15 december 2018 tot en met 1 januari
2019 worden openstaande direct entries
beschikbaar gesteld aan de Nederlandse Aselectie, in volgorde van de Nederlandse
Selectie Ranglijst (NSR).
e) Als na punt 6.c en 6.d nog openstaande direct
entries beschikbaar zijn worden ze openbaar
aangeboden.
f) Een direct entrie is alleen geldig wanneer het
verschuldigde bedrag uiterlijk woensdag
16 januari 2019 door de DBA is ontvangen op
rekeningnummer NL55 RABO 0317 5369 07.

7. PRIJZENGELD
a) Voor de eerste 5 Qualifications zijn er 2
golden tickets per Qualification te verdienen.
b) voor de 6th Qualification zijn er minimaal 2
golden tickets te verdienen.
c) Een golden ticket geeft een speler recht op
deelname aan het main event (laatste 32) van
de Golden Tulip Parkstad Dutch Open.
8. WEDSTRIJDEN
a) De spelers die een wedstrijd gaan spelen,
worden door de wedstrijdleiding
omgeroepen.
b) Als een speler niet tijdig aanwezig is, verliest
de speler iedere 5 minuten 1 frame.
9. DRESSCODE
Tijdens de Qualifications geldt geen kledingplicht.
10. SCOREFORMULIER
a) Het scoreformulier wordt voorafgaand aan
de wedstrijd door één van beide speler
afgehaald bij de wedstrijdleiding.
b) Na afloop van de wedstrijd wordt het
scoreformulier door de winnaar volledig
ingevuld bij de wedstrijdleiding ingeleverd.
c) Het bij de wedstrijdleiding ingeleverde
formulier is te allen tijde bindend.
11. SPELREGELS
a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de
internationale (WPA) Blackball regels. De
regels staan op de website.
b) De spelers zijn verplicht te tossen zoals
beschreven in de spelregels.
c) Tijdens de wedstrijden gebeurd de toss alleen
voorafgaand aan het eerste frame. Elk
volgend frame wisselt de opstoot van speler
(“alternate break”).
d) De speler die breakt is verplicht zelf de ballen
op te leggen.
12. SCHEIDSRECHTERS
a) Wedstrijden worden in principe niet door een
scheidsrechter geleid. Van elke speler wordt
verwacht dat deze de spelregels kent.
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b) Bij onenigheid tussen spelers en waar geen
scheidsrechter bij de situatie betrokken
wordt, zal de speler die aan de beurt is te
allen tijde in het gelijk worden gesteld.
c) Bij een onduidelijke situatie heeft een speler
het recht om iemand van de wedstrijdleiding
een deskundig en neutraal oordeel te laten
vellen. Deze persoon fungeert als
scheidsrechter.
d) De beslissing die de scheidsrechter neemt is
te allen tijde bindend.
e) Indien iemand van de wedstrijdleiding de
shotclock hanteert, fungeert deze niet als
scheidsrechter. Bij een onduidelijke situatie
zal de speler moeten aangeven dat degene
die de shotclock hanteert als scheidsrechter
is vereist. Gebeurt dit niet dan zal de speler
die aan de beurt is te allen tijde in het gelijk
worden gesteld.
13. GEDRAG
a) Spelers die zich kwalificeren voor het mainevent van de Golden Tulip Parkstad Dutch
Open dienen na afloop van de Qualification
een overeenkomst te tekenen waar o.a.
gedragsregels en portretrecht in opgenomen
zijn.
b) Alle spelers dienen de regels na te leven zoals
deze in dit reglement zijn opgenomen.
c) Van spelers wordt verwacht dat ze zich niet
negatief uitlaten (waaronder op social media)
over de DBA, haar spelers, lokalen, officials,
sponsoren en partners.
d) Zoals bekend heerst er in de Nederlandse
horeca een rookverbod m.u.v. een speciaal
aangewezen rookruimte. Het is op de
speellocatie niet toegestaan te roken.
e) Van spelers wordt verwacht dat ze alle
reglementen van de DBA en het
huisreglement van de speellocatie naleven.
Bij overtreding van deze reglementen of
misdragingen door een speler zal de
wedstrijdleiding een officiële waarschuwing
geven (zie 14.a). Is een incident dermate
ernstig of heeft de bewuste speler al eerder
een officiële waarschuwing gehad, zal de
wedstrijdleiding overgaan tot uitsluiting of
schorsing (zie 14.c en 14.d).

pagina 3 van 3

14. SANCTIES
Indien sprake is van een overtreding van het
reglement, staat in dit reglement bij elk artikel
(lid) welk van onderstaande sanctie(s) van
toepassing is/zijn:
a) Waarschuwing:
Bij deze overtreding volgt alleen een officiële
waarschuwing. Let op! Niet bij alle sancties
wordt eerst een waarschuwing gegeven.
b) Uitsluiting:
De speler wordt uitgesloten van deelname
aan de desbetreffende Qualification.
c) Schorsing:
Een speler mag na berichtgeving van
schorsing voor de bepaalde periode niet aan
DBA activiteiten deelnemen. Het niet
deelnemen aan deze wedstrijden leidt niet
tot nieuwe sancties.
d) De wedstrijdleiding kan in geval van ernstige
overtredingen in overleg met het bestuur van
de DBA overgaan tot (voorwaardelijke)
uitsluiting van (on)bepaalde tijd.
e) Sancties worden opgelegd aan de individuele
speler.
15. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet of
in geval van bijzondere omstandigheden waar de
wedstrijdleiding het nodig acht van het reglement
af te wijken zal de wedstrijdleiding een bindende
beslissing nemen.
Uitgave: november 2018

Dutch Blackball Association

