MINNELIJKE SCHIKKING & ADMINISTRATIEVE BESTRAFFING
Artikel 1
Algemeen
Overtredingen die hieronder niet nader omschreven worden zullen steeds door het BO of het
gewest behandeld worden. Het BO of het gewest mag en zal in eer en geweten beslissen welke
straf, MS of AB zij hanteert. De opgelegde sanctie dient dus helemaal niet in onderstaande regels te
staan.
Een MS bedraagt minstens 10,00 € en max. 100,00 €.
Een AB daarentegen bedraagt minstens het dubbele van een voorstel tot MS.
Een MS is een soort goodwill t.o. van de overtreder en is NOOIT een verplichting.
Artikel 2
Artikel 2.1
Algemeen (spelers, ploeg, club)
Tarieven MS
20,00 €

Aantreden zonder (geldige) lidkaart of identificatiebewijs
resulteert steeds in een nulscore van betrokken speler en
Tijdens een seizoen niet beantwoorden aan de kledijvoorschriften
Een 1ste keer
Een 2de keer
Vanaf een 3de keer

20,00 €
40,00 €
60,00 €

Een club heeft geen aangesloten lid met een licentie van scheidsrechter (SR)

75,00 €

Het aantal van 1 per club mag door een GAV worden verhoogd tot 1 per aangesloten ploeg
Niet voldoen aan de verplichting m.b.t. het openbaar maken van info en
berichten

60,00 €

Ongefundeerde aantijgingen of onterechte beschuldigingen uiten, onwelvoeglijk gedrag, publiekelijk
de orde van een snookerevenement verstoren en/of de snookermoraal met de voeten treden zoals
bvb. obscene gebaren, opzettelijk verlies, schade aan materiaal en goederen aanrichten door een
speler zelf en/of derden zoals bvb. een coach, familieleden, supporters wordt bestraft met 100,00 €
Bijkomend riskeert een dader en/of een speler ook nog een schorsing.
Artikel 2.2
Algemeen (gewest)
Een gewest dat door de AV is aangesteld en een kascontrole
niet uitvoert zoals van een goede huisvader mag verwacht
worden, wordt beboet met
Artikel 2.3
Tornooien
Forfait geven op een tornooi verlies met forfaitcijfers + betalen van het
inschrijvingsgeld bij verwittiging van de wedstrijdleider min. 30 minuten
voor de start van een geplande wedstrijd.
Bijkomend kan voor een overtreding een sanctie volgen van
en vanaf een derde overtreding tijdens hetzelfde seizoen
Elke vaststelling van een overtreding op het rookverbod en/of het gsm
gebruik

250,00 €

20,00 €
75,00 €
Min 25,00 €

Artikel 2.4
Interclub & andere competities
Een wedstrijdformulier niet conform de gestelde vereisten en afspraken
invullen
Niet of te laat invullen van een wedstrijdformulier op de website

10,00 €
10,00 €

Artikel 2.5
Opstellen van een niet-speelgerechtigde of geschorste speler
Wordt de 1ste keer bestraft met verlies met forfaitcijfers van betrokkene +
bij herhaling kan bijkomend een uitsluiting van speler, ploeg of club volgen

50,00 €

De 1ste keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande
start
GS WEL verwittigd
60,00 €
GS NIET verwittigd
120,00 €
De 2de keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande
start
GS WEL verwittigd
75,00 €
GS NIET verwittigd
150,00 €
De 3de keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande
start
GS WEL verwittigd
90,00 €
GS NIET verwittigd
180,00 €
Als men tijdens de competitie volledig forfait zou geven voor de rest van het seizoen, dan worden
de 3 bedragen samengeteld. Elk geval van overmacht kan mits een schriftelijke aanvraag apart
worden behandeld.
Voor de start v/d competitie of na de competitie ‘volledig forfait’ geven van
een ploeg

per speler 75,00 €

Bij herhaling van een overtreding riskeert een overtreder te moeten verschijnen voor een bevoegd
tuchtorgaan.
Tornooileiders die zich niet houden aan dit rookverbod in de venue zullen
bestraft worden met een min. MS van

50,00 €

Indien een door BBSA geselecteerde speler (na toezegging) voor een Internationaal tornooi forfait
geeft dan zal het BO bekijken hoe de vereniging de gemaakte onkosten kan recupereren.
Artikel 2.6
Onmiddellijke doorverwijzing naar een tuchtorgaan
Ingeval inbreuk op het gewettigd verblijf, zal de lidkaart van de sportbeoefenaar worden
ingetrokken.
Ernstige bedreigingen uiten door een lid.

100,00 €

Als er sprake is van fysiek geweld dan kan bijkomend een klacht worden ingediend bij de
correctionele rechtbank en dit met burgerlijke partijstelling tenzij het BO of het gewest anders zou
beslissen.
Bij plegen van fraude, bedrieglijk opzet of vervalsing van een frame en/of match (vb. fictief invullen
van een wedstrijdformulier) riskeren ALLE partijen een bestraffing. Deze bestraffing wordt
uitgesproken door het bevoegd tuchtorgaan.
Het BO of het gewest zal uitspraak doen zonder met voorafgaande precedenten rekening te
houden.
De lijst met tarieven MS kan steeds worden aangepast wanneer het BO daartoe zou besluiten.

Als een ordeverstoorder weigert om een venue (speelzaal) te verlaten dan zal security of politie
worden opgeroepen om betreffende te verwijderen. Mogelijke kosten van een verwijdering zullen
worden verhaald op zowel de ordeverstoorder als op de speler indien een relatie van persoonlijke
begeleiding zoals coach, familielid of supporter kan worden aangetoond. In ieder geval riskeert een
speler een onmiddellijke uitsluiting en hij/zij verliest alle mogelijke rechten die ondertussen werden
opgebouwd, waaronder prijzengelden, trofeeën en kwalificaties, indien de wedstrijdleiding daartoe
zou besluiten.
Artikel 3
De ‘Suspension List’ geeft een overzicht van alle lopende schorsingen van leden.
Leden die een MS en/of AB niet hebben volstort, binnen de 30 dagen na bekendmaking, worden
opgenomen op deze lijst.
Voorstellen tot plaatsing of tot schrapping vanuit de gewesten moeten schriftelijk worden
voorgelegd aan het BO van BBSA. Alleen het BO of het gewest is gemachtigd om spelers te laten
plaatsen op de Suspension List.
Een up-to-date versie van de Suspension List is te raadplegen op het secretariaat en op de website.
De Suspension List bevat volgende elementen:
• Identificatie van de overtreder(s)
• De reden van de schorsing
• De datum van inwerkingtreding + de mogelijke duur
• Indien van toepassing het totaal verschuldigd bedrag (vb. MS of AB met verhoging
administratiekosten, dossierkosten, …)
Een lid wordt pas van de lijst geschrapt als het openstaande bedrag volledig is vereffend en op de
rekening van BBSA staat of vanaf het ogenblik dat dit werd bevestigd door de voorzitter van het
betreffende snookerorgaan dat het toegetreden lid op de lijst heeft laten zetten.

