REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB

Dit reglement beschrijft de (ranking) toernooien welke onder auspiciën van de KNBB worden
gespeeld. Het Nederlands Kampioenschap wordt in een apart reglement beschreven.
Versie:
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Bijlagen bij dit reglement
Algemeen Reglement sectie Snooker
Reglement Shoot-out

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1.1 ALGEMEEN
Op de Ranking Toernooien is het Algemeen Reglement van de KNBB sectie Snooker, met
uitzondering van hierna genoemde artikelen, van toepassing.

ARTIKEL 1.2 EIGENDOMSRECHT
De volgende toernooien zijn eigendom van de KNBB sectie Snooker
Het Nederlands Kampioenschap (NK)
Het Dutch Open
De Nationale Snooker Ranking (NSR)
De Senioren & Dames ranking (SR)
De Dutch Masters
De Jeugd Ranking (JR)

ARTIKEL 1.3 GERECHTIGDE SPELERS

Toernooi/Ranking
Dutch Open
Nationale Snooker
Ranking (NSR)
Senioren &
Damesranking (SR)
Dutch Masters
Jeugd Ranking

Speelgerechtigd*
Iedereen
Iedereen

Rankingpunten
KNBB leden
KNBB leden

Senioren & Dames
leden KNBB
De 24 Hoogst
geplaatste Senioren
leden KNBB op de SR
KNBB Jeugdleden

Senioren & Dames
leden KNBB
nvt
KNBB leden

* Zie het Algemeen Reglement sectie Snooker voor een omschrijving van KNBB leden. Spelers die in één of meerdere
categoriën zijn geschorst, zijn niet speelgerechtigd in deze categoriën gedurende de schorsing.

ARTIKEL 1.4 INSCHRIJVINGEN
Inschrijven voor de KNBB toernooien dient te geschieden via de website
www.dutchsnookerranking.nl. Informatie met betrekking tot het sluiten van de inschrijf termijn en de
meldtijden worden eveneens op deze website gepubliceerd.

ARTIKEL 1.5 INSCHRIJFGELDEN.
1. De inschrijfgelden worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de sectie Snooker van
de KNBB.
2. Het overzicht van inschrijfgelden is te vinden op de website van de KNBB (www.knbb.nl) en
wordt per toernooi vermeld op www.dutchsnookerranking.nl.
3. Spelers betalen geen tafelhuur.

ARTIKEL 1.6 ZAALHOUDERS, SPEELTAFELS EN ZALEN.
1. Wordt een toernooi aangevraagd dan dient dit toernooi altijd doorgang te vinden,
behoudens wanneer minder dan 10 inschrijvingen zijn ontvangen. In verband met de
aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid speeltafels, kan een maximum gesteld worden
aan het aantal inschrijvingen. Tevens is het mogelijk voor lokaalhouders met een beperkt
aantal tafels onder bepaalde voorwaarden een ranking toernooi samen met een andere
lokaalhouder te organiseren.
2. De zaalhouder ziet er op toe dat de spelers op gepaste wijze hun wedstrijden kunnen spelen.
Zie algemeen reglement, tafelspecificaties en de zaalhoudersovereenkomst.
3. Het speellokaal dient een openbare gelegenheid te zijn en dient te voldoen aan alle van
toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

HOOFDSTUK 2 ORGANISATIE
ARTIKEL 2.1 OPZET TOERNOOIEN EN RANKINGS
1.
2.
3.
4.
5.

De toernooien voor de Nationale Snooker Ranking (NSR) kennen meerdere formaten.
De toernooien voor de Senioren & Damesranking (SR) kennen een vast formaat.
Het NK (categorie Open) telt mee voor de NSR.
Het NK (categorie Senioren) telt mee voor de SR.
Het NK (categorie Jeugd) telt mee voor de JR.

Toernooi/Ranking
Nationale Snooker
Ranking (NSR)

Aantal
toernooien
10

Speelsysteem
Optie A
Toernooi wordt in 1 dag gespeeld:
Toernooi is single knock-out, afhankelijk van het
aantal deelnemers kan een verliezersronde worden
gehouden. Gespeeld wordt een Best of 5 / Best of 7.
De nummers 1 en 2 op de NSR ranglijst worden
geplaatst. Daarna worden de spelers per ronde
ingeloot. Dat wil zeggen;
o De nummers 3 en 4 worden ingeloot op de
plaatsen 3 en 4 in het schema.
o De nummers 5 t/m 8 worden ingeloot op de
plaatsen 5 t/m 8 in het schema.
o De nummers 9 t/m 16 worden ingeloot op de
plaatsen 9 t/m 16 in het schema.
o enz.
De loting geschiedt vooraf door de Sportcommissie
van de sectie Snooker.
Optie B
Toernooi wordt over meerdere dagen gespeeld:
Voorronden in poules, Hoofdtoernooi is single
knock-out.
Voorronde wedstrijden: aantal frames is afhankelijk
van het aantal deelnemers per poule. Dit wordt op
de wedstrijddag zelf bepaald.
Knock-out wedstrijden: Best of 5 / Best of 7 / Best of
9. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers aan
het hoofdtoernooi.
Plaatsing in de poule bij een even aantal frames:
Aantal frames, onderling resultaat.
Plaatsing in de poule bij een Best of X: gewonnen
partijen, frames won, frames avg, onderling
resultaat.
Beste X aantal spelers van iedere poule gaan door
naar de knock-out fase. Dit is afhankelijk van het
aantal poules en deelnemers per poule.
De X hoogst geplaatste spelers op de NSR ranglijst
worden geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dit is
afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt
bepaald door de organiserende zaalhouder. In
voorkomende gevallen kan voor plaatsing gebruik
worden gemaakt van internationale ranglijsten. De
overige spelers worden ingeloot in de voorronde
poules. Het loting proces wordt apart vermeld.
Optie C
Toernooi wordt in 1 dag gespeeld:
Voorronden in poules, daarna single knock-out.
Voorronde wedstrijden: aantal frames is afhankelijk
van het aantal deelnemers per poule. Dit wordt op
de wedstrijddag zelf bepaald.
Knock-out wedstrijden: Best of 3 / Best of 5. Dit is
afhankelijk van het aantal deelnemers in de knockout fase.
Eindstand in de poule bij een even aantal frames
wordt bepaald aan de hand van: Aantal frames,
onderling resultaat.
Eindstand in de poule bij een Best of X wordt
bepaald aan de hand van: gewonnen partijen,

Senioren &
Damesranking (SR)

10

Dutch Masters

1

frames won, frames avg, onderling resultaat.
Beste X aantal spelers van iedere poule gaan door
naar de knock-out fase. Dit is afhankelijk van het
aantal poules en deelnemers per poule.
De hoogste geplaatste spelers op de NSR ranglijst
worden geplaatst als poulehoofd. E.e.a. is
afhankelijk van het aantal poules. De overige
spelers worden ingeloot. De loting vindt plaats op de
wedstrijddag zelf en wordt uitgevoerd door de
wedstrijdleider.
Toernooi wordt in 1 dag gespeeld:
Voorronden in poules, daarna single knock-out.
Voorronde wedstrijden: aantal frames is afhankelijk
van het aantal deelnemers per poule. Dit wordt op
de wedstrijddag zelf bepaald.
Knock-out wedstrijden: Best of 3
Eindstand in de poule bij een even aantal frames
wordt bepaald aan de hand van: Aantal frames,
onderling resultaat.
Plaatsing in de poule bij een Best of X: gewonnen
partijen, frames won, frames avg, onderling
resultaat.
Beste X aantal spelers van iedere poule gaan door
naar de knock-out fase. Dit is afhankelijk van het
aantal poules en deelnemers per poule.
De 8 hoogst geplaatste spelers op de SR ranglijst
worden geplaatst in de poules. E.e.a. is afhankelijk
van het aantal poules. Bij bijvoorbeeld 4 poules is
dit:
o Poule A: nr 1 en 8
o Poule B: nr 2 en 7
o Poule C: nr 3 en 6
o Poule D: nr 4 en 5
De overige spelers worden ingeloot op de
wedstrijddag zelf door de wedstrijdleider.
Toernooi wordt in 1 dag gespeeld:
Voorronden in poules, daarna single knock-out.
Voorronde wedstrijden: 4 poules van 6 spelers, 2
frames per wedstrijd.
Knock-out wedstrijden: BO3
Plaatsing in de poule: Aantal frames, onderling
resultaat.
Beste 2 van iedere poule gaan door naar de knockout fase.
De 8 hoogst geplaatste spelers op de SR ranglijst
worden geplaatst in de poules.:
o Poule A: nr 1 en 8
o Poule B: nr 2 en 7
o Poule C: nr 3 en 6
o Poule D: nr 4 en 5
De overige spelers worden ingeloot op de
wedstrijddag zelf door de wedstrijdleider.

ARTIKEL 2.2 LEIDING
1. Per toernooi stelt de Sportcommissie KNBB sectie Snooker scheidsrechters en/of een
wedstrijdleider aan.

2. De wedstrijdleider bepaalt of er mag worden ingespeeld.
3. Na het sluiten van de inschrijftermijn wordt, naar aanleiding van het aantal deelnemers en
beschikbare tafels, het aantal frames per wedstrijd bepaalt.
4. Indien er tv-opnamen gemaakt worden is de wedstrijdleiding gerechtigd van het
vastgestelde wedstrijdprogramma af te wijken.

ARTIKEL 2.3 RANKINGPUNTEN
Voor de Nationale Snooker Ranking wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere 1 ster
toernooien en 2 sterren toernooien.
De sportcommissie van de Sectie Snooker van de KNBB bepaalt welke toernooien 2 sterren
toernooien zijn. Op dit moment is alleen het NK een 2 sterren toernooi.
Voor de Senioren & Dames ranking wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere toernooien en
het NK.
Voor de Jeugd ranking wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere toernooien en het NK.

Plaats
1e
2e
½ finale
¼ finale
Laatste 16
Laatste 32
Laatste 64
Laatste 128
Overige

NSR 2 Sterren + div. NK’s
Punten
1000
800
640
500
380
280
180
80
10

NSR 1 Ster + SR + JR
Punten
600
480
384
300
228
168
108
48
8

ARTIKEL 2.4 RANKING STAND
1.
2.
3.
4.
5.

De Nationale Snooker Ranking is een doorlopende ranking waarbij de behaalde
resultaten 52 weken blijven staan. Iedere maandag wordt de stand bijgewerkt.
De Senioren en Dames Ranking is een doorlopende ranking waarbij de behaalde
resultaten 52 weken blijven staan. Iedere maandag wordt de stand bijgewerkt.
De Junioren Ranking is een doorlopende ranking waarbij de behaalde resultaten 52
weken blijven staan. Iedere maandag wordt de stand bijgewerkt.
De nummer 1 van het Dutch Masters toernooi krijgt de titel “Dutch Master”.
De Dutch Master ontvangt een wisselbeker, de “Henk Teunissen Bokaal”. Indien een
speler/speelster de Dutch Masters 3 keer wint dan blijft de wisselbeker in zijn/haar bezit.

ARTIKEL 2.5 PRIJZENGELD

1. De ranking toernooien kennen de volgende standaard prijzengeld staffels. Voor de NSR
toernooien kan een organiserende zaalhouder extra prijzengeld beschikbaar stellen.
2. Het NK kent een eigen prijzengeld staffel.
3. De Dutch Masters heeft geen prijzengeld.
4. Bij de NSR en SR is 100% van het inschrijfgeld prijzengeld.
5. Bij de JR wordt 25% van het inschrijfgeld gebruikt voor het uitzenden van speler(s) naar het
EK-Jeugd
Prijzenstaffel NSR en SR
Plaats
1e
2e
3 t/m 4
5 t/m 8
Hoogste Break

Geen verliezersronde
Winnaarsronde
30%
20%
10%
6%
6%

Met verliezersronde
Winnaarsronde
25%
15%
10%
5%
5%

Geen verliezersronde
Winnaarsronde
30%
20%
10%
5%

Met verliezersronde
Winnaarsronde
25%
15%
10%
5%

Verliezersronde
10%
5%

Prijzenstaffel JR
Plaats
1e
2e
3 t/m 4
Hoogste Break

Verliezersronde
10%

ARTIKEL 2.6 KLEDINGVOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Tenzij anders is aangegeven is bij de NSR toernooien de kledingcode C van kracht.
Bij de SR toernooien is kledingcode C van kracht.
Bij de JR toernooien is kledingcode C van krcaht.
Bij de Dutch Masters is kledingcode B van kracht.
Het niet nakomen van de kledingvoorschriften wordt gesanctioneerd met uitsluiting van
verdere deelname aan het betreffende evenement.
6. Zie het Algemeen Reglement sectie Snooker voor een verklaring van de kledingcodes.

HOOFDSTUK 3. OVERTREDINGEN EN SANCTIES

ARTIKEL 3.1 OVERTREDINGEN/ONSPORTIEF GEDRAG
Indien een deelnemer een overtreding begaat op het reglement, wordt hiervan door de
wedstrijdleiding en/of de KNBB official ter plaatse schriftelijk rapportage gedaan aan de
Sportcommissie van de KNBB sectie Snooker. Indien naar inzicht van de wedstrijdleiding een
speler zich onsportief gedraagt krijgt deze een mondelinge waarschuwing van de

wedstrijdleiding. Indien de speler hieraan geen gehoor geeft, wordt hij/zij uitgesloten van
verdere deelname aan het toernooi. Ook vindt schriftelijke rapportage plaats aan de
Sportcommissie van de KNBB sectie Snooker.

ARTIKEL 3.2 AFHANDELING OVERTREDINGEN/HEFFINGEN EN SANCTIES.
1.
2.
3.

4.
5.

Afhandeling van strafzaken en overtredingen vindt plaats zoals beschreven in het
Algemeen Reglement Sectie Snooker.
Op en aanmerkingen over een wedstrijd worden alleen in behandeling genomen indien
zij bij de wedstrijdleider zijn gemeld.
Indien een deelnemer een toernooibepaling niet of niet geheel nakomt, dan is het bestuur
onder wiens leiding een onderdeel van het toernooi wordt gespeeld bevoegd een klacht
in te dienen bij de afdeling tuchtrechtspraak van de KNBB, tenzij het desbetreffende
bestuur meent de overtreding te kunnen afdoen met het opleggen van een
administratieve heffing. Deze heffing bedraagt per lid maximaal 10 maal de
bondscontributie.
Voor alle overtredingen geldt genoemde strafmaat voor de eerste en tweede overtreding.
Op een derde overtreding volgt diskwalificatie van de speler.
Tegen het opleggen van bovengenoemde sancties kan schriftelijk bezwaar worden
aangetekend bij het bestuur van de KNBB sectie Snooker. Dit bezwaarschrift dient binnen
1 week na bekendmaking te worden ontvangen.

Overtreding
Afmelden, met geldige
reden, na sluitingstijd
inschrijving en voor
aanvang toernooi.
Niet opkomen of afgemeld
na aanvang toernooi.

Administratieve heffing
Inschrijfgeld verschuldigd.

Sanctie
Geen

1e maal: 2 x
bondscontributie
2e maal: 5 x
bondscontributie
3e maal: Doorsturen ISR.

Uitsluiting voor huidige en
eerstvolgende twee
gelijksoortige toernooien.
Eventueel prijzengeld
wordt niet aan de niet
opgekomen speler
uitgekeerd; de speler krijgt
tevens geen punten
toegekend.
Direct verlies van het
eerste frame. Is de speler
na 15 minuten nog niet
aanwezig, verlies van de
wedstrijd.
Wedstrijd verloren.
Uitsluiting voor huidige en
eerstvolgende twee
gelijksoortige toernooien.
Eventueel prijzengeld
wordt niet aan de
desbetreffende speler
uitgekeerd; de speler krijgt
tevens geen punten

Niet op aanvangstijd van
een wedstrijd aanwezig
zijn.
Het niet uitspelen van een
begonnen wedstrijd.

Maximaal 5 x de
bondscontributie

Ondanks aanwezigheid van
tegenstander niet spelen
van een wedstrijd.

Maximaal 10 x de
bondscontributie

Constatering van gebruik
van verboden middelen.

Maximaal 5 x de
bondscontributie

Niet naleven van de
kledingeisen.
Onsportief gedrag.

toegekend.
Wedstrijd verloren.
Uitsluiting voor huidige en
eerstvolgende twee
gelijksoortige toernooien.
Eventueel prijzengeld
wordt niet aan de
desbetreffende speler
uitgekeerd; de speler krijgt
tevens geen punten
toegekend.
Uitsluiting van het
toernooi. Melding aan
sectiebestuur.
Uitsluiting van het
toernooi.
Waarschuwing. Bij
herhaling uitsluiting van
het toernooi.

ARTIKEL 3.3 VERBODEN MIDDELEN.
Zie: Algemeen Reglement Sectie Snooker - Verboden middelen.

ARTIKEL 3.4 SLOTBEPALING.
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Sportcommissie van de KNBB sectie
Snooker en/of de wedstrijdleiding ter plaatse.

