Reglement clubkampioenschappen 2019-2020
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De clubkampioenschappen vrijspel KB, drieband KB, band KB en drieband MB zijn
gratis en toegankelijk voor alle leden van de KKBC.
De clubkampioenschappen beginnen onmiddellijk na de algemene statutaire
vergadering (ASV) en eindigen 1 maand voor de volgende ASV. Evolutie van de
gespeelde matchen kan gevolgd worden op onze website en in ons lokaal ‘De
Mambo’.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat ieder lid krijgt tijdens de ASV.
De te spelen punten worden bepaald aan de hand van het clubkampioenschap van
het vorige seizoen. Het bestuur bepaalt enkel de te spelen punten voor de niet
gekende spelers, eventueel door toepassen vergelijkingstabel van de K.B.B.B.
Er mogen maximum twee partijen gespeeld worden per tegenstrever en per
clubkampioenschap.
Toekennen MP : 1 punt verliespartij, 2 punten voor een gelijkspel en 3 punten bij
winst. Bij opmaken van het eindklassement én bij gelijkheid aan matchpunten,
wordt het proportioneel gemiddelde toegepast.
Promotie als de helft van de gespeelde partijen met promotiegemiddelde gespeeld
is of op basis van het algemeen gemiddelde. De promotie wordt van kracht na één
seizoen, ja zelfs vanaf de finale die gespeeld wordt na afloop van het seizoen.
Degradatie : op basis van het algemeen gemiddelde. Degradatie is niet mogelijk als
de speler de helft van zijn partijen binnen het gemiddelde heeft gespeeld. De
degradatie wordt van kracht na twee opeenvolgende seizoenen onder het
gemiddelde.
Een speler kan een promotie of degradatie aanvragen aan het bestuur.
Een federatiespeler kan nooit in een lagere klasse spelen in de clubkampioenschap
dan zijn klasse waarvoor hij uitkomt in de K.B.B.B. Een behaalde promotie in de
federatie wordt in de clubkampioenschappen van kracht vanaf de finale.
De finales van de clubkampioenschappen worden gespeeld met de eerste vier van
het klassement (‘poule unique’). Voor de finale drieband match wordt er gespeeld
aan verminderde punten (2 klassen lager). Zo er een forfait is van een finalist of
een finalist heeft de club ingelicht dat hij het volgend seizoen onze club verlaat,
dan wordt zijn plaats ingenomen door de volgende speler in het klassement.
Er worden geldprijzen voorzien voor alle finalisten. De prijs wordt uitgereikt op
onze jaarlijkse souper.
Ingeval er in een discipline te weinig matchen werden gespeeld, dan zal het
bestuur beslissen of er al dan niet een finale gespeeld wordt.
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