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De peildatum voor de berekening van het aantal leden en arbiters per vereniging is augustus van het betreffende seizoen.

Arbiterskorps:  bestaat uit arbiters die door de AC op de actieve lijst zijn geplaatst.

De AC bestaat uit tenminste drie leden die door het districtsbestuur worden benoemd. De taakverdeling binnen de AC wordt 
door de AC zelf geregeld en wel zodanig dat in elk geval de functies van voorzitter, penningmeester en coördinator worden 
vervuld. 

Arbiter:  Hieronder wordt verstaan elke persoon die met goed gevolg het arbitersexamen heeft afgelegd en op de actieve 
arbiterslijst staat en door de AC kan worden ingezet bij wedstrijden waarvoor de arbitrage onder de competentie van de AC 
valt.

Arbiterscommissie:  (afgekort tot AC) is een commissie die door het bestuur van het district Rotterdam van de Sectie 
Carambole van de KNBB is ingesteld.

De AC zorgt voor het inzetten van arbiters bij eindstrijden die onder auspiciën van het districtbestuur vallen, doch niet zijnde 
vallende onder de LIGA, en waarvoor de AC het aantal benodigde arbiters vaststelt.
Daarnaast zorgt de AC  voor het inzetten van arbiters bij wedstrijden en toernooien waarvan een organisatie aan de AC 
daartoe een verzoek heeft gericht, mits haar taak onder punt A daaronder niet te lijden heeft. De uit te betalen vergoeding 
aan die arbiters komen volledig voor rekening van de verzoekende organisatie.

Vereniging:  hieronder wordt bedoeld elke vereniging die is aangesloten bij het district Rotterdam van de KNBB; niet zijnde de 
LIGA.
Speler:  hieronder wordt verstaan elk verenigingslid die als speler deelneemt aan partijen, wedstrijden of toernooien die door 
het district Rotterdam wordt georganiseerd; niet zijnde hetgeen door de LIGA (dagbiljart) wordt georganiseerd.

Elke arbiter dient zich te houden aan de kledingvoorschriften van de KNBB.
Een arbiter die lid is van meerdere verenigingen dient aan de AC opgave te doen van de  naam van de vereniging op wiens 
conto zijn arbitersbeurten dienen te worden geregistreerd. In gevallen dat de arbiter verzuimt om dit aan te geven beslist de 
AC op wiens conto deze arbitersbeurten worden geregistreerd.
Een arbiter die door een andere partij dan de AC wordt benaderd met het verzoek te arbitreren in of buiten het gebied van 
het district Rotterdam is hierin geheel vrij, mits hij/zij niet 1 of meerdere dagen is ingeroosterd bij een eindstrijd die binnen 
het  district Rotterdam wordt georganiseerd en waarvoor deze arbiter zich heeft verplicht te arbitreren.  

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet wordt, na advies van de AC,  beslist door het districtsbestuur.

Het districtsbestuur heeft de bevoegdheid een bestuurder aan te wijzen die optreedt als contactpersoon tussen de AC en het 
districtsbestuur. De contactpersoon is gerechtigd de vergaderingen van de AC bij te wonen.
Het districtsbestuur verstrekt aan de AC een subsidie ten bedrage van het in de begroting van het district en door de 
jaarvergadering goedgekeurde bedrag.

De AC draagt zorg voor de kwaliteit van de arbiters door middel van opleiding en begeleiding.
De AC stelt jaarlijks aan het begin van het seizoen de actieve arbiterslijst vast. 

Elke arbiter dient zich op de hoogte te houden van het "Spel en arbitrage reglement" (SAR) van de KNBB en van elke 
verandering daarin.

Elke arbiter die opgenomen wil zijn/blijven in de lijst van actieve arbiters dient per seizoen ten minste twee officiële 
eindstrijden of zes beurten namens het district te arbitreren, om de nodige ervaring te behouden.

Om overbelasting van arbiters te voorkomen zal elke vereniging ernaar streven om per tien spelers, bedoeld als in Art 01.E, 
één lid op de lijst van de actieve arbiters te hebben staan.

De AC stelt in overleg met het districtsbestuur de tegemoetkoming aan arbiters vast. 
De AC legt verantwoording af aan het districtsbestuur van haar activiteiten en het beheer van haar financiën.

Daarnaast dient elke vereniging er voor te zorgen dat per tien spelers (vanaf vijf afgerond naar boven), als in Art 01.E, 
gedurende elk seizoen tenminste acht arbitersbeurten (middag en/of avond) door haar arbiters worden vervuld tijdens door 
het distrctsbestuur uitgeschreven eindstrijden, volgens Art 04.A. Indien een vereniging minder dan tien spelers heeft dienen 
er zes arbitersbeurten vervuld te worden.

De organiserende vereniging zorgt voor de uitbetaling van de vergoeding aan de fungerende arbiters tijdens het toernooi en 
laat hen op het daartoe bestemde mutatieformulier voor ontvangst tekenen. Dit formulier dient te worden opgestuurd aan 
de penningmeester van de AC, die voor betaling aan de vereniging zal zorgen.

Indien een vereniging niet of niet geheel voldoet aan de in artikel 5 lid B  genoemde verplichting, zal door het districtsbestuur 
een sanctie worden opgelegd per acht (of zes) niet geleverde arbitersbeurt van tweemaal de in dat seizoen geldende 
bondscontributie.


