Reglement Dutch Blackball Ranking
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2. INSCHRIJVING / DEELNAME
a) Voor de DBR is het maximum aantal spelers
vastgesteld op 128.
b) Aanmelden kan via de Facebook pagina
“Dutch Blackball Association” of op locatie
van de desbetreffende ranking. Je dient
uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn.
c) Loting geschiedt vanaf 10:00 uur in het
openbaar en is op basis van open loting.
d) Mocht een speler onverhoopt verlaat zijn dan
dient deze dit vóór 10.00 uur te laten weten
aan de wedstrijdleiding. De speler wordt
ingeloot waarna het speelschema wordt
nageleefd. Artikel 10.B wordt gehanteerd
indien de speler niet tijdig aanwezig is voor
diens wedstrijd. Indien een wedstrijd wordt
geloot tussen twee spelers die beide niet op
tijd aanwezig zijn dan wordt ná toepassen
van artikel 10.B door de wedstrijdleiding de
winnaar bepaald d.m.v. een coin toss.
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3. SPEELMODUS

16. BESLISSINGSWEDSTRIJDEN ............................ 5

a) Er wordt tijdens de DBR een Double Knock
Out (DKO) schema gehanteerd. Aan de hand
van het aantal deelnemers zal op een door de
wedstrijdleiding vastgelegd moment worden
overgestapt op een Single Knock Out (SKO)
schema. Dit om het toernooi geen
buitensporige vertraging te laten oplopen.
b) Vanaf 80 deelnemers worden de wedstrijden
vanaf de eerstvolgende DBR over twee dagen
verdeeld.
c) Er wordt per wedstrijd een ‘best-of’ aantal
frames gespeeld. Indien een beslissend frame
gespeeld moet worden (hill-hill) wordt
opnieuw getost. De winnaar van de tos:
- kiest of een shoot out of een beslissend
frame wordt gespeeld én
- kiest welke speler begint.
Voorbeeld hill-hill: bij een best-of-5 frames
wordt bij een 2-2 stand opnieuw getost.
d) Het aantal best-of frames wordt bepaald
door de wedstrijdleiding.
e) Een DKO schema houdt in dat een speler die
de eerste keer verliest het toernooi kan
continueren via de terugvalronde. Een speler
die de tweede keer verliest is uitgeschakeld.
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1. ORGANISATIE
De Dutch Blackball Ranking (DBR) en de Dutch
Blackball Ranking Masters (DBRM) vormen de
officiële Blackball ranking in Nederland. Deze
wordt georganiseerd door en namens de Dutch
Blackball Association (DBA).
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.
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f)

Een SKO schema houdt in dat een speler die
de eerste keer verliest is uitgeschakeld. Er is
dan geen terugvalronde.
g) Bij 48 deelnemers of minder zal er vanaf de
laatste 8 overgebleven spelers overgegaan
worden op een SKO schema. De vier laatste
overgebleven spelers uit de hoofdronde
spelen, middels een geplaatst schema, tegen
de laatste vier overgebleven spelers uit de
terugvalronde.
h) Bij meer dan 48 deelnemers zal er vanaf de
laatste 16 overgebleven spelers overgegaan
worden op een SKO schema. De acht laatste
overgebleven spelers uit de hoofdronde
spelen, middels een geplaatst schema, tegen
de laatste acht overgebleven spelers uit de
terugvalronde.
i) Bij meer dan 96 deelnemers zal er vanaf de
laatste 32 overgebleven spelers overgegaan
worden op een SKO schema. De zestien
laatste overgebleven spelers uit de
hoofdronde spelen, middels een geplaatst
schema, tegen de laatste zestien
overgebleven spelers uit de terugvalronde.
j) Spelers die zich via de hoofdronde plaatsen
voor het SKO schema zullen altijd in de eerste
ronde van het SKO schema als tegenstander
een speler krijgen die zich via de
verliezersronde heeft geplaatst.
4. WEDSTRIJDLEIDING
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
ranking 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.
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Is binnen de gestelde tijd de wedstrijd niet
klaar, dan zal er tot het einde van de
wedstrijd (met uitzondering van een shoot
out) een shotclock worden toegepast.
b) De maximale tijdsduur wordt bepaald door
de wedstrijdleiding.
c) Zodra de shotclock wordt gehanteerd, heeft
iedere speler per stoot 30 seconden de tijd.
Bij 10 seconden resterend roept de
scheidsrechter "TIJD". 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 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 € 7,50 of € 15,00.
De speler kiest zelf de hoogte van het
inschrijfgeld en betaalt het inschrijfgeld
contant.
b) Spelers die € 7,50 inschrijfgeld betalen,
maken aanspraak op de helft van het
prijzengeld. De andere helft van het
prijzengeld wordt overgeheveld naar de
algemene kas van de DBA.
c) Jeugdspelers onder de 16 jaar mogen zich
voor € 4,00 inschrijven. Zij maken dan
aanspraak op een kwart van het prijzengeld.
Dit is geen verplichting.
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d) Een spelers die geen full member is van de
DBA betaalt naast het inschrijfgeld € 10,00
daglidmaatschap.
7. PRIJZENGELD
a) Per DBR wordt 80% van het inschrijfgeld
uitgekeerd.
b) Per DBR wordt 20% van het inschrijfgeld in de
Masters kas worden gestort.
c) Per DBR is het volgende prijzengeld te
verdienen:
plaats

t/m 64
spelers

65 t/m 128
spelers

1
2
3
5
9

35 %
20 %
12,5 %
5%
-

25 %
15 %
10 %
5%
2,5 %

d) Het prijzengeld wordt direct na afloop van de
finale, tijdens de prijsuitrijking, aan de
betreffende speler uitgekeerd. Niet afgehaald
prijzengeld wordt overgeheveld naar de
algemene kas van de DBA.
e) Het prijzengeld wordt naar boven afgerond
op € 0,50.
8. PUNTENVERDELING

c) De DBR ranglijst is een doorlopende ranking.
Dat wil zeggen dat je op basis van behaalde
punten in de laatste 6 rankings gerangschikt
wordt.
d) Bij een gelijk aantal punten is het aantal
gemiddeld verdiende punten per ranking
bepalend voor de stand op de DBR ranglijst.
9. MASTERS
Onderstaande punten zijn specifiek van
toepassing voor de Masters of wijken af van de
overige artikelen in dit reglement.
a) De 16 hoogst gekwalificeerde spelers op de
actuele DBR ranglijst kwalificeren zich voor
de Masters (DBRM).
b) De 16 spelers zullen worden ingeloot op basis
van plaatsing: nummer 1 tegen 16, nummer 2
tegen 15 enzovoorts.
c) Er is geen inschrijfgeld van toepassing.
d) Bij de Masters wordt een Single Knock Out
(SKO) schema gehanteerd.
e) Er wordt per wedstrijd een ‘best-of’ aantal
frames gespeeld. De eerste ronde en de
kwartfinale wordt een best-of-9 gespeeld. De
halve finale een best-of-11 en de finale wordt
een best-of-13 gespeeld.
f) Bij de Masters is het volgende prijzengeld te
verdienen:

a) Elke DBR zijn er rankingpunten te verdienen.
plaats

t/m 48
spelers

49 t/m 96
spelers

97 t/m 128
spelers

1
2
3
5
9
13
17
25
33
49
65
97

150
100
75
50
40
35
30
25
20
-

150
100
75
50
40
30
25
20
15
10
-

150
100
75
50
40
30
20
10
5

b) De verdiende punten van de laatste 6
georganiseerde rankings tellen mee voor de
actuele DBR ranglijst.
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plaats

prijzengeld

1
2
3
5
9

€ 400
€ 200
€ 125
€ 50
€ 25

g) Het prijzengeld wordt tijdens de
prijsuitreiking op de feestavond (na afloop
van de Masters), aan de betreffende speler
uitgekeerd. Niet afgehaald prijzengeld wordt
overgeheveld naar de algemene kas van de
DBA.
h) Een speler die onaangekondigd afwezig is of
het toernooi niet uitspeelt krijgt een sanctie,
te weten een schorsing voor de
eerstvolgende DBRM waar de speler zich
voor weet te kwalificeren. Behaalde
rankingpunten vervallen en de speler maakt
geen aanspraak op prijzengeld.
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10. 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.
c) Een speler die, zonder toestemming van de
wedstrijdleiding het toernooi niet uitspeelt
krijgt een sanctie (zie 18.c).
11. DRESSCODE
a) Als kledingplicht geldt een wedstrijdshirt,
sponsorpolo of effen polo, een lange broek
en dichte schoenen.
b) Heeft een speler niet de juiste kleding aan,
dan zal deze de kans krijgen om de juiste
kleding te bemachtigen. De wedstrijdleiding
zal hiervoor een tijdspanne aangeven waarin
de speler zich alsnog kan melden met de
juiste kledij. Doet de deelnemer dit niet of te
laat, dan volgt een sanctie (zie 18.d).
c) Een speler die niet correct gekleed is, is niet
speelgerechtigd. Een speler kan voor de duur
van de betreffende ranking een shirt huren
bij de organisatie. De borg bedraagt € 15. Bij
inlevering van het shirt krijgt de speler € 10
retour.
12. SCOREFORMULIER
a) Het scoreformulier wordt voorafgaand aan
de wedstrijd door één van beide spelers
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.
13. SPELREGELS
a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de
internationale (WPA) Blackball regels. De
regels staan op de website.
b) De speler mag alleen voorafgaand aan de
eerste wedstrijd van de dag de ballen van één
seriekleur potten als warming up.
c) De spelers zijn verplicht te tossen zoals
beschreven in de spelregels.
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d) Tijdens de wedstrijden gebeurd de toss alleen
voorafgaand aan het eerste frame. Elk
volgend frame wisselt de opstoot van speler
(“alternate break”).
e) De speler die breakt is verplicht zelf de ballen
op te leggen.
14. SCHEIDSRECHTERS
a) Wedstrijden worden in principe niet door een
scheidsrechter geleid. Van elke speler wordt
verwacht dat deze de spelregels kent.
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.
15. WISSELBEKER
a) Een wisselbeker blijft te allen tijde eigendom
van de DBA. Ook indien de speler de
wisselbeker meerdere malen achter elkaar
wint.
b) De winnaar van een wisselbeker zorgt voor
goed onderhoud zodat deze in goede staat
ingeleverd wordt.
c) De speler levert de wisselbeker uiterlijk 14
dagen voor de feestavond van het 1e seizoen
na het betreffende masters kampioenschap
in bij de DBA.
d) Als een speler de wisselbeker niet inlevert, of
dermate beschadigd dat deze onbruikbaar is
volgt een boete (zie 18.b).
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16. BESLISSINGSWEDSTRIJDEN
a) Beslissingswedstrijden vinden in een
Toplokaal plaats.
b) Als er spelers gelijk eindigen en dit beslissend
blijkt te zijn voor bijvoorbeeld plaatsing van
de DBRM zal er te allen tijde een
beslissingswedstrijd gespeeld worden. Deze
beslissingswedstrijd wordt doorgaans
gespeeld op de dag van de Masters vóór de
eerste ronde en is een best-of 7 wedstrijd.
17. GEDRAG
a) Spelers zijn verplicht om in een wedstrijd-,
club- of teamshirt te spelen. Tijdens de
wedstrijden dient dit shirt volledig zichtbaar
te zijn. Indien dit niet zichtbaar is zal de
wedstrijdleiding de speler hierop attenderen
zodat deze alsnog het shirt zichtbaar draagt.
Er volgt een sanctie (zie 18.a).
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 18.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 18.d, 18.e en 18.f).
18. 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:
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a) Waarschuwing:
Bij deze overtreding volgt alleen een officiële
waarschuwing. Let op! Niet bij alle sancties
wordt eerst een waarschuwing gegeven.
b) Boete:
De hoogte van de boete bedraagt € 100.
c) Puntensanctie:
Behaalde rankingpunten vervallen en de
speler maakt geen aanspraak op prijzengeld.
d) Uitsluiting:
De speler wordt uitgesloten van deelname
aan de desbetreffende ranking.
e) 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.
f) De wedstrijdleiding kan in geval van ernstige
overtredingen in overleg met het bestuur van
de DBA overgaan tot (voorwaardelijke)
uitsluiting van (on)bepaalde tijd.
g) Sancties en boetes worden opgelegd aan de
individuele speler. De speler is persoonlijk
aansprakelijk voor de boete.
19. 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: augustus 2020
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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie (augustus 2019):
o
o
o
o
o

Artikel 3j: wijziging
Artikel 8c: wijziging
Artikel 8d: wijziging
Artikel 9g: wijziging
Artikel 16b: wijziging

