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c) If a situation arises where the players can’t
come to an agreement the team captain is to
notify the tournament director(s).
d) All decisions made by the tournament
director(s) are final.
e) At the beginning of the GTPNO the
tournament director(s) will be introduced to
the players.

b) In case a player does not conform to the
dress code that player will be given a chance
to change into correct clothing. The
tournament director(s) will give the player a
certain amount of time to get changed. If the
player does not change clothes or does so too
late the player will be sanctioned (see 16.b)
c) A player who is not dressed in accordance
with 10.a is not permitted to play.

7. ENTRY FEE
a) The entry fee for a nations team is € 185,-.
b) A nations team can only participate if the
entry fee has been paid no later than
11.01.2019.
8. PRIZE MONEY
a) At the GTPNO the 2 highest finishing teams
will receive prize money:
place

prize money

1
2

€ 750
€ 250

b) Prize money will be paid out directly after the
conclusion of the event. In case prize money
is not collected by the team captain the prize
money goes back to the DBA.
9. MATCHES
a) Teams that are about to play a match will be
announced by the tournament director(s).
b) If a team is not present on time that team
loses a frame every 5 minutes. After 15
minutes the team loses the match.
c) A team that does not finish the tournament
without permission from the tournament
director(s) will be sanctioned (see 16.b)
10. DRESS CODE
a) For the GTPNO the dress code is a matching
Nations shirt or a sponsor shirt or a unicolor
buttoned shirt, black dress pants and black
shoes.
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11. SCORESHEET
a) The scoresheet will be given prior to the
match to the team captain of the “home”
team by the tournament director(s).
b) The team captain of the “home” team is
responsible for correctly filling out the
scoresheet.
c) The team captain of the “home” team fills in
the 5 players for the first round and then asks
the “away” team captain for their 5 players’
names. Each following round the “away”
players move 1 position on the scoresheet.
The “home” team captain announces the
matches to the “away” team captain.
d) After the match is finished both team
captains have to sign the scoresheet making
the result final.
e) After signing the “home” team captain is
responsible for returning the scoresheet to
the tournament director(s).
12. RULES OF PLAY
a) The tournament is played following the
current WPA Blackball rules. These can be
found on the WPA and DBA websites.
b) The players have to lag for each frame.
c) The player who breaks has to rack the balls
himself.
13. REFEREES
a) Matches are generally not played with a
referee. Players are expected to know the
rules.
b) If a situation arises where the players
disagree on the outcome of a shot and no
referee was called to the table before the
shot was taken the call will go to the player
who took the shot.
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c) If a situation arises where either of the
players feel a referee is needed he can ask
the tournament director(s) for a referee.
The tournament director(s) will then send a
referee over to the table.
d) The decision the referee makes is final.
14. MOST VALUABLE PLAYER
a) The individual player that over the course of
the entire event wins the most frames is the
Most Valuable Player (MVP).
b) In case of a tie the winning percentage is the
first tie-breaker. If the percentage is also a tie
then a best-of-3 match between the players
decides the MVP.
15. BEHAVIOR
a) Players must play their matches in a Nations
shirt. During their matches this shirt must be
fully visible. If a player does not abide by this
rule he will be given a warning by the
tournament director(s) (see 16.a).
b) All players must follow the rules laid out in
this document.
c) Players are expected not to talk negatively
(this includes social media) about the DBA,
the players, venues, officials, sponsors and
partners of the DBA.
d) No smoking is allowed inside the tournament
venue, this includes e-cigarettes.
e) All players are expected to abide by all DBA
rules as well as the house rules of the venue.
In case of misconduct or breaking of the rules
the tournament director(s) will issue a formal
warning to the team (see 16.a). In case of
severe misconduct or if the team already
received a formal warning the team will
receive a sanction in accordance with 16.b,
16.c or 16.d.
16. SANCTIONS
In case of rule violations the following sanctions
are applicable:
a) Warning: For some rule violations only an
official warning is given. Note that not all rule
violations warrant a warning before heavier
sanctions follow.
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b) Barred: The team is barred from further
participation in the GTPNO.
c) Suspended: All players of the offending team
are suspended from taking part in any DBA
activities. This mandatory non-participation
will not lead to new sanctions.
d) Tournament director(s) can in extreme cases
and after consulting the DBA committee
(indefinitely) ban teams from all DBA
activities.
e) All sanctions are given to teams as a whole.
17. UNFORESEEN CIRCUMSTANCES
If a situation arises which is not covered by these
regulations or in case of special circumstances
were the tournament director(s) deem it
necessary to deviate from these regulations, the
tournament director(s) will make a binding
decision.
Edition: january 2019
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1. ORGANISATIE

6. WEDSTRIJDLEIDING

De wedstrijdleiding wordt verzorgd door de DBA.

a) De wedstrijdleiding bestaat uit één of
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 door de teamleider
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
Golden Tulip Parkstad Nations Open bekend
gemaakt aan de spelers.

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) Landenteams kunnen alleen op uitnodiging
van de DBA deelnemen aan het Golden Tulip
Parkstad Nations Open.
b) De wedstrijdleiding maakt een week
voorafgaand aan het event het speelschema
kenbaar aan de deelnemende teams.
c) De DBA maakt tijdig kenbaar hoe laat de
teammeeting op het dag van het event wordt
gehouden.
3. TEAMS
a) Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal
10 spelers.
b) Er zal per team één speler als teamleider
fungeren. De teamleider zorgt voor:
- het correct invullen en ondertekenen van
het wedstrijdformulier;
- een prettig en sportief verloop van de
wedstrijden.
4. SPEELMODUS
a) Er zal tot aan de finale middels een Double
Knock Out (DKO) schema gespeeld worden.
b) Een DKO schema houdt in dat een team dat
de eerste keer verliest het toernooi kan
continueren via de terugvalronde. Een team
dat de tweede keer verliest is uitgeschakeld.
c) Een landenteam bestaat per wedstrijd uit 5
spelers, waarbij elke speler 1 frame per ronde
speelt.
d) Het eerste team dat 13 frames wint, wint de
wedstrijd.
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7. INSCHRIJFGELD
a) Het inschrijfgeld voor een landenteam
bedraagt € 185,00.
b) Een landenteam kan alleen deelnemen
wanneer het verschuldigde bedrag uiterlijk
donderdag 11 januari 2019 door de DBA is
ontvangen op rekeningnummer NL55 RABO
0317 5369 07.
8. PRIJZENGELD
a) Bij de Golden Tulip Parkstad Nations Open
ontvangen de 2 hoogst geëindigde teams
prijzengeld. De uitkering geschiedt als volgt:
plaats

prijzengeld

1
2

€ 750
€ 250

b) Het prijzengeld wordt direct na afloop,
tijdens de prijsuitreiking, aan de teamleider
van het betreffende team uitgekeerd. Niet
afgehaald prijzengeld wordt overgeheveld
naar de algemene kas van de DBA.
9. WEDSTRIJDEN
a) De teams die een wedstrijd gaan spelen,
worden door de wedstrijdleiding
omgeroepen.
b) Als een team niet tijdig aanwezig is, verliest
het team iedere 5 minuten 1 frame. Na 15
minuten verliest het betreffende team de
wedstrijd.

Regulations / reglement Golden Tulip Parkstad NATIONS OPEN
c) Een team dat, zonder toestemming van de
wedstrijdleiding, een wedstrijd of het
toernooi niet uitspeelt krijgt een sanctie (zie
16.b).
10. DRESSCODE
a) Als kledingplicht geldt per team een
universeel wedstrijdshirt, sponsorpolo of
effen polo, een zwarte pantalon en zwarte
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 16.b).
c) Een speler die niet correct gekleed is, is niet
speelgerechtigd.
11. WEDSTRIJDFORMULIER
a) Het wedstrijdformulier wordt voorafgaand
aan de wedstrijd door de wedstrijdleiding aan
de teamleider van het ‘thuisspelende’ team
overhandigd.
b) Het wedstrijdformulier dient door de
teamleider van het ‘thuisspelende’ team
ingevuld te worden.
c) De teamleider vult vijf spelers van zijn team
op het wedstrijdformulier in. Daarna vraagt
deze aan de teamleider van de tegenpartij de
vijf spelers in volgorde en noteert deze op
het wedstrijdformulier. Per ronde schuiven
de spelers van het ‘uitspelende team’ een
plaats op.
De teamleider maakt de wedstrijden bekend
aan de teamleider van de tegenpartij.
d) Na afloop van de wedstrijd ondertekenen
beide teamleiders het wedstrijdformulier
voor akkoord. De uitslag van de wedstrijd is
hiermee bindend.
e) Na afloop van de wedstrijd wordt het
wedstrijdformulier door de teamleider van
het ‘thuisspelende’ team volledig ingevuld bij
de wedstrijdleiding ingeleverd.
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12. SPELREGELS
a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de
internationale (WPA) Blackball regels. De
regels staan op de website.
b) De spelers zijn elk frame verplicht te tossen
zoals beschreven in de spelregels.
c) De speler die breakt is verplicht zelf de ballen
op te leggen.
13. 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.
14. MOST VALUABLE PLAYER
a) De individuele speler die na de laatste
speelronde van het even de meeste frames
tijdens de wedstrijden gewonnen heeft is de
Most Valuable Player (MVP).
b) Bij een gelijke stand is het winstpercentage
bepalend. Bij een gelijk winstpercentage volgt
een beslissingswedstrijd (best-of-3).
15. GEDRAG
a) Spelers zijn verplicht om in een landenshirt 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
16.a).
b) Alle spelers dienen de regels na te leven zoals
deze in dit reglement zijn opgenomen.
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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 16.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 16.b, 16.c en 16.d).
16. 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:
Het team wordt uitgesloten van verdere
deelname aan de Golden Tulip Parkstad
Nations Open.
c) Schorsing:
Spelers van het betreffende team mogen 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 het team.
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17. 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: januari 2019
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