
 

 

 

Wijziging WR Art 6021 lid A 1  

  

Naar aanleiding van een vraag op de Algemene Ledenvergadering van KNBB vereniging 

Carambole op 24 november jl. en een ingekomen brief daarop volgend, heeft de commissie 

Sportzaken Carambole na heroverwegingen van een tweetal subcommissies besloten de tekst 

van WR Artikel 6021 lid A 1 aan te passen. 

 

De huidige tekst van het betreffende reglement luidt nu als volgt:  

Artikel 6021 

Promotie; degradatie 

A.      Promotie door behaalde resultaten 

1. Een speler promoveert naar de naast hogere klasse, indien hij in de     

voorwedstrijden of de eindstrijd van een kampioenschap of de competitie 
een algemeen gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de voor dat 

kampioenschap vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens. Het 
bij de promotie behaalde algemeen gemiddelde wordt alleen in de naast 

hogere klasse als een officieel gemiddelde beschouwd. 

Voor promotie op basis van competitieresultaten geldt het algemeen 
gemiddelde bij aanvang van het desbetreffende seizoen. 

Alleen voor PK wedstrijden die voor het eind van de districtscompetitie 
worden gespeeld geldt, dat hier het algemeen gemiddelde op de helft van 

de districtscompetitie moet worden aangehouden.  

  

Concreet  

Dit betekent dat naar aanleiding van het algemeen competitie gemiddelde van een speler voor 

het nieuwe seizoen, er aanleiding kan zijn hun deelname in de klasse waarvoor zij in PK 

ranglijst staan, kan worden gewijzigd (alleen naar een hogere klasse).  

 Voorbeeld:  

Jan heeft in het seizoen na 24 competitiewedstrijden een moyenne van 4.35. Op de PK 

ranglijst staat hij vermeld in de 2e klasse met een moyenne van 3.95.  

Deze speler dient aangepast te worden en komt op de ranglijst voor de 1e klasse met een 

officieel moyenne van 4.35.  

  



 

Voor dit seizoen geldt een aangepaste regeling.  

Districten die één of meerdere PK klassen van seizoen 2012/2013 hebben gespeeld voor 1 

augustus 2012 kunnen voor deze klassen nog gebruik maken van de oude regeling.  

Dit in verband met het tijdstip waarop de wijziging van het reglement heeft plaatsgevonden.  

Gezien deze perikelen heeft de CBC besloten geen reglementswijzigingen meer te 

accepteren na 1 april die betrekking hebben op het wedstrijd technisch gebeuren.  

  

We vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.  

Commissie Sportzaken Carambole 

 


