Administratieve heffingen
Voor de volgende overtredingen (CR artikel 7013, lid 2) kan een administratieve heffing
opgelegd worden van €13,75:











Het zonder toestemming van de wedstrijdleiding wijzigen van de samenstelling van
een team.
Het zonder toestemming van de wedstrijdleiding spelen van een wedstrijd op een
andere datum en/of plaats.
Het onrechtmatig spelen van een partij door een speler.
Het spelen van een partij door een verkeerde speler.
Het spelen van een dubbelpartij door een andere speler dan de speler met het
laagste moyenne.
Het spelen van een partij met een foutief aantal caramboles.
Het niet, onjuist en/of onvolledig invullen van een uitslagformulier.
Het niet uitspelen van een begonnen wedstrijd of partij.
Het niet spelen van een partij door een wel aanwezige speler.
Het niet naleven van de kledingvoorschriften.

Voor de volgende overtredingen (CR artikel 7013, lid 2) kan een administratieve heffing
opgelegd worden van €55,= (van de heffing voor de onder sub 2 en 3 genoemde
overtredingen gaat €15,= resp. €20,= naar de tegenpartij voor gemaakte kosten):




Het door een vereniging terugtrekken van een ingeschreven team.
Het niet spelen van een wedstrijd, terwijl het team wel aanwezig is.
Het niet opkomen van een team.

Een wedstrijd die niet is gespeeld zal door de wedstrijdleider, in overleg met de betrokken
verenigingen, opnieuw worden vastgesteld. Dit kan inhouden dat er in 1 week 2 wedstrijden
gespeeld moeten worden, om de wedstrijdplanning niet in gevaar te brengen. Wanneer een
wedstrijd niet is gespeeld moet het thuisspelende team de wedstrijdleider zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen, hiervan op de hoogte stellen. Er zal dan geen extra
heffing opgelegd worden voor het niet tijdig in Biljartpoint registreren van de uitslag.
Als een speler zonder afmelding en zonder geldige reden wegblijft bij een voorronde of
finale van een persoonlijk kampioenschap, wordt deze speler een heffing opgelegd van
€27,50 respectievelijk €55,00.

