Reglement 2018-2019

1. Naam, aard en zetel van de vereniging

B.I.C.
- Nederlands : Biljart Interclub Competitie
- Engels
: Billiards Interclub Competition
Het B.I.C. beperkt zich voorlopig tot de discipline Vrij Spel.
Zetel
De Ploeg
Kapellei 276 – Zoersel (Halle)
03-383.11.83

2. Deelnemers
BC Matador
Hof van Rieth
Molenlei 68 - Mortsel
Van Horen Paul
0478-66.01.44
Happysound56@hotmail.com

BC De Koninckboys
De Zoeten Inval
Assestraat 179 - Hemiksem
Vromans Joeri
0478-94.31.58
Joeri.vromans@telenet.be

BC ’t Schipke
West Side
Waterhoenlaan 11 -Linkeroever
Vertongen Rudi
0494-93.73.10
Rudi.vertongen@haven.antwerpen.be

3. Het Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 3 gekozen bestuursleden :
Bestuur seizoen 2018-2019 (gekozen op 16-05-2018) :
Secretariaat
: Van Horen Paul
BC Matador
Sportleiding + Schatbewaarder : Vromans Joeri
BC De Koninckboys
Feestbestuurder
: Vertongen Rudi
BC ’t Schipke

4. Statuten en Reglementen
Het Bestuur van het B.I.C. houdt elk jaar, na de competitie, een evaluatie van de
actuele Statuten en Reglementen. Wijzigingen, van welke aard ook, gebeuren
enkel na unanieme goedkeuring van het Bestuur.

1. Competitie
Een competitie vindt steeds plaats tussen 1 september en 1 juni.

2. Speelwijze / Te spelen tal
De speelwijze is Vrij spel, volgens “Reglement biljart spel” van het B.I.C.
De speelballen die gebruikt worden, zijn de speelballen die aangereikt worden
door de thuis spelende ploeg, of (bij kick-off en finale) door het B.I.C. bestuur. Om
te spelen werken met “de kleine hoeken”.

3. Ploegen.
Vóór de start van de competitie geeft elke club een lijst met de namen en de tallen
van de spelers die (eventueel) zullen meedoen aan de competitie. De lijst moet
minimum 6 en maximum 20 namen bevatten.
Elke speler dient in zijn club in het voorbije seizoen minstens 8 matchen te hebben
gespeeld, om een geldige tal te hebben.
De speler speelt naar de tal die hij het vorige seizoen is aangekomen, behalve als
de aangekomen tal lager is dan de begin tal. In dat geval mag hij/zij t.o.v. het
voorbije seizoen maximum 10% in punten dalen.
Een speler die aangesloten is in meer dan 1 club dient, in samenspraak met zijn
clubs, vóór het begin van elk seizoen kenbaar te maken voor welke club hij
uitkomt in de B.I.C. competitie.
Tijdens een lopend seizoen kunnen nieuwe spelers aan de spelerslijst toegevoegd
worden. Dit kan enkel gebeuren op voorwaarde dat ook deze spelers voldoen aan
een geldig tal. Zij worden pas speelgerechtigd nadat de nieuwe speler per e-mail,
gericht aan alle ploegen, werd aangekondigd.

4. Speeldagen.
Er zijn 3 fasen :
Kick-off :
De competitie start met een kick-off in “De Ploeg”. De organisatie gebeurt
door het B.I.C.
Elke club stelt 2 ploegen samen van telkens 5 verschillende spelers. Alle
spelers die opgesteld worden dienen voor 16u00 aanwezig te zijn (anders

forfait). In de tweede ploeg van 5 kunnen spelers uit de eerste ploeg van 5
gebruikt worden.
Vooraf wordt door loting aan elke club een letter toegewezen (A-B-C). Dit
bepaalt de te spelen wedstrijden volgens de “wedstrijdtabel”. De “echte”
volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door de sportleiding van het B.I.C.
Over en Weers :
Elke deelnemende club speelt tijdens een competitie 1 thuiswedstrijd en 1
uitwedstrijd tegen elke andere deelnemende club. Een competitie avond
wordt gespeeld door 6 verschillende spelers van elke club. De volgorde van de
wedstrijden wordt bepaald door de thuisploeg.
De wedstrijd data (en aanvangsuren) worden vooraf afgesproken tussen de
sportleiders van de verschillende clubs. De thuisclubs mogen, in afspraak met
de bezoekende clubs, de B.I.C. avond laten starten om 19u00, aan te raden
voor clubs die slechts over 1 biljart beschikken.
Finale :
De competitie eindigt met een finale in “De Ploeg” volgens de Kick-off regels.

5. Rangschikkingen.
Er is een rangschikking per club, volgens de totaal behaalde matchpunten.
Bij eventuele gelijke eindstand, wordt gekeken naar de uitslagen tussen de
betrokken clubs onderling. Indien dan nog gelijk, zal het bestuur een beslissing
nemen.
Er is een rangschikking per individuele speler, volgens de '5,2'
puntenberekening. Om in aanmerking te komen, dient een speler minimum 5
matchen te hebben gespeeld.
Berekeningen
Matchpunten voor de clubs:
Een club krijgt :
3 punten voor een gewonnen match
2 punten voor een gelijkspel
1 punt voor een verloren match
0 punten voor een forfait
Gemiddelde punten voor de spelers:
De matchpunten van een speler worden berekend volgens het '5,2'
systeem. Dit betekent :
Een speler die zijn partij uitspeelt krijgt 5,2 punten, vermeerderd met
0.2 per beurt minder dan 25, of verminderd met 0,2 per beurt meer dan
25.

De verliezer van die partij krijgt het aantal berekende punten van de
winnaar, vermenigvuldigd met zijn aantal gemaakte caramboles en
gedeeld door zijn aantal te maken caramboles.
Voor de eindrangschikking wordt per speler het totaal behaalde punten
gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.
Voorbeeld puntenberekening
Speler A en B moeten 40 spelen
Speler A wint in 25 beurten, speler B heeft 35 caramboles
Eindresultaat
Spelers A = 5,2 Punten
Speler B : 5,2 * 35 / 40 = 4,55 punten
Forfaits.
Als een club een speler te weinig heeft is er een forfait. In dit geval duidt
de sportleider een speler aan (tal dicht bij dat van de tegenstrever) die
een tweede match zal spelen.
De club die een forfait geeft krijgt 0 punten. De resultaten van de speler
die zijn tweede match speelt worden niet verrekend.
De andere club krijgt 3 punten. Haar speler krijgt een aantal punten
berekend op de normale manier.

6. Sportieve afspraken en verplichtingen
-

Bij elke B.I.C. wedstrijd schrijft elke sportleider de gegevens van zijn eigen team zelf
op het samenvattingblad. Als na een wedstrijdavond blijkt dat een bepaalde
wedstrijd niet is uitgespeeld, omdat de te spelen punten niet overeenkomen met de
werkelijkheid, dan krijgt de club waar de fout bij werd ontdekt voor die wedstrijd 1
punt, de tegenstander 3 punten. De gemaakte caramboles en gespeelde beurten
blijven behouden voor wat betreft het individuele klassement.

-

Elke aangesloten vereniging heeft in haar clubreglement bepalingen staan dat de
speeltallen van hun spelers jaarlijks slechts één maal, en dit met een maximum van
10%, kunnen dalen. Elke club legt eveneens een verplichte stijging op aan zijn
spelers.
Elke aangesloten vereniging overhandigt een kopie van het intern reglement, of een
verklaring, als bewijsvoering, bij aansluiting aan het B.I.C., aan het B.I.C. secretariaat.
De clubs dienen eveneens elke interne reglementswijziging dat invloed heeft op het
toegestane dalen van speeltallen, aan het B.I.C. mee te delen, in de vorm van hun
vernieuwd reglement. In beide gevallen hoeft dit niet het volledig reglement te zijn,
doch enkel de artikels betreft het dalen van de speeltallen.

-

De clubs mogen zelf bepalen welke van hun ingeschreven spelers deelnemen aan de
verschillende competitiewedstrijden.
De inschrijvingslijst dient elk seizoen vὀὀr de kick-off en liefst vὀὀr 1 september
afgegeven te worden op het secretariaat, dat er op haar beurt voor zorgt dat elke
club hiervan een kopie ontvangt.

-

Een goede organisatie (arbitrage, schrijvers,…) valt onder verantwoordelijkheid van
de thuisspelende clubs. Voor kick-off en finale is dit het B.I.C.. Alle wedstrijden,
alsook een samenvatting van de speeldag, worden geschreven op formulieren van
het B.I.C. De samenvatting wordt door beide clubs voor akkoord ondertekend. De
wedstrijdbladeren mogen onmiddellijk na de match door de spelers nagekeken en,
indien zij dit wensen, ondertekend worden (of voorzien van commentaar).
De thuisspelende clubs dragen er eveneens zorg voor dat er steeds een recentste
versie van het B.I.C. reglement aanwezig is.

-

Het starten van een match wordt bepaald door het “trekken naar de band”, dus niet
automatisch de bezoekers. De wedstrijden stoppen nooit vooraleer één van beide
spelers zijn punten heeft bereikt. In geval er sprake is van een nabeurt dan wordt er
van acquit opgegaan. De wedstrijdleiding bestaat telkens uit een scheidsrechter (aan
het biljart) en een schrijver (aan tafel). De schrijver mag de scheidsrechter
ondersteunen in zijn/haar beslissingen.

-

Elke thuisspelende club behoudt het recht om een kleine tombola te organiseren. Het
is de bedoeling om van elk treffen een sportieve en ook gezellige biljartavond te
maken (snacks, boterhammen, versnaperingen,…). De keuze en aanpak valt onder de
verantwoordelijkheid van de thuisploeg (het B.I.C. voor kick-off en finale).

5. Lidgelden en inkomsten
Bij aanvang van elke competitie betaalt elke deelnemende club 50 Euro aan het B.I.C.
Seizoen 2018-2019
Club rangschikking
- De club die eerst eindigt ontvangt een geldprijs van
- De club die eindigt op de tweede plaats krijgt
- De derde club valt naast de prijzen.

70 Euro
40 Euro

Spelers rangschikking
De eerste 3 spelers uit de rangschikking (met genoeg gespeelde wedstrijden)
worden gevierd. Minimum te spelen wedstrijden om recht te hebben op een
spelersprijs = 4

Verdeling spelersprijzen
1ste plaats
: fles (budget 20 Euro)
de
2 plaats
: fles (budget 15 Euro)
de, de
de
3 4 en 5 plaats : fles (budget 10 Euro)
De naam van de individuele winnaar wordt toegevoegd op een wisselbeker. De beker
staat een gans jaar ten toon in het lokaal van betreffende winnaar.
De uitreiking van alle prijzen gebeurd aansluitend aan de finale.

6. Wedstrijdtabel Kick-off en Finale
In totaal worden 15 wedstrijden gespeeld verdeeld over 3 biljarttafels. De organisatie
van het B.I.C. bepaalt de wedstrijden en kan de volgorde wijzigen waar nodig.
Zie tabel in bijlage.

