
Aantal prijzen 

met poulekaatsen Winnaarsronde Verliezersronde 3 punten: 2 punten: 1 punt:

3 Poulekaatsen, 1 poule van 3 2 1e in poule 2e in poule -

4 Poulekaatsen, 1 poule van 4 2 1e in poule 2e in poule -

5 Poulekaatsen, 1 poule van 5 3 1e in poule 2e in poule 3e in poule

6 Poulekaatsen, 2 poules van 3 3 1e prijs 2e prijs 3e prijs

7 Poulekaatsen, poule van 3 en 4 3 1e prijs 2e prijs 3e prijs

8 Poulekaatsen, 2 poules van 4 3 1e prijs 2e prijs 3e prijs

7 en 8 Winnaars + verliezersronde 2 1 1e prijs 2e prijs -

9 t/m 12 Winnaars + verliezersronde 3 2 1e prijs 2e prijs 3e prijs

13 t/m 16 Winnaars + verliezersronde 4 2 1e prijs 2e prijs 3e prijs

De tabel is leidend, maar in het algemeen geldt het volgende principe voor puntentoekenning:

3 punten voor de 1e prijs

2 punten voor de 2e prijs

1 punt voor een 3e prijs

Gelijke stand in jaarklassement:

Bij een gelijk aantal punten beslist het aantal eerste prijzen; is dit ook gelijk, dan beslist het aantal tweede prijzen.

Gelijke stand in jaarklassement (aanvullende regel voor FBA afdelingsklassement):

Indien het aantal eerste en tweede prijzen geen uitkomst biedt, wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat van ontmoetingen in alle FBA 

afdelingswedstrijden: het aantal punten/vooreersten. Als het aantal vooreersten gelijk is, dan is het afdelingspartuur met de minste tegeneersten 

winnaar. Is dat ook gelijk, dan wint de afdeling met de meeste behaalde spelpunten in het laatste eerst van de partijen. Bij opnieuw gelijk eindigen

is het partuur met de minste spelpunten tegen in de laatste eersten winnaar. Als ook dat geen beslissing oplevert, beslist het lot.

Overige opmerkingen:

- Dit document geldt voor zowel FBA d.e.l. wedstrijden als afdelingswedstrijden.

- Aantal prijzen in bovenstaande tabel zijn het minimum aantal prijzen conform KNKB reglement (hoofdstuk VI, artikel 2).

- FBA verenigingen mogen meer prijzen uitreiken dan volgens bovenstaande tabel. Dit heeft geen gevolgen voor de puntentoekenning.

- Als er gekaatst wordt om de 3e prijs krijgt de winnaar één punt, de verliezer geen punt en de verliezer in principe ook geen prijs.

- In gevallen waar deze regels niet voorzien, beslist het FBA bestuur.

Vastgesteld door FBA bestuur op 13-04-2015

Puntentoekenning KlassementAantal prijzen normale wedstrijd

Puntentoekenning klassement en aantal prijzen bij FBA wedstrijden

Afhankelijk van het type wedstrijd en het aantal parturen gelden onderstaande prijzen en klassementspunten:

Type wedstrijd
Aantal 

parturen


