
art.  overtreding
1A speelwijze anders dan met keuspits
1H ongerechtigde speler
1I team komt niet opdagen
6A onbehoorlijk gedrag 1e 2e
6B beurt langer dan 30 + 15 sec. na 30 sec 1e 1e 2e
6C aanwijzingen door teamgenoot in woord of gebaar 1e 2e 2e 3e
6D 6c door buitstaander, is straf voor thuisclub 1e 2e 2e 3e
6E markeringen of richtpunten op biljart maken
6F weg gaan of keu weg zet/los draait, zonder kennisgev.
6G keu weg zet/los draait voor laatste bal gedoeld
7 geen gehoor aan oproep om te spelen 2e + 3e 4e
8A opstoot te laat, touché * of niet voorbij breedte-as 2e 2e
8B opstoot tegenh./richting veranderen (eigen of tegenst.)
9A spelen voordat ballen stil liggen incl. score

9C meetfout (aanraken bal)
10B eigen bal in doel tegenstander

eigen bal in doel tegenstander + eigendoel
11 bal onder schuine lijn te hard doelen
12 rechtstreeks over stop en/of bal spelen
13A eigen bal(len) uit biljart allen

13B tegenstander bal(len) uit biljart (* niet bij ook eigen score)  * allen

14 bal klemt: (eigen doel)=score, tegenstander doel (=strafpunt) stop-wand (wordt los gehaald)
15 beide voeten van de grond bij kader

16 roken tijdens wedstrijd 1e 2e

17 rechtstreeks (vast aan stop/band) op eigen bal spelen
18A mikken op bal tegenstander
18B spelen met bal tegenstander
18C spelen met bal tegenstander bij kaderspel T.wijst aan

18D spelen met bal tegenstander bij laatse bal
19 bal van richting veranderen / tegenhouden speelbal

19 bal van richting veranderen/tegenhouden, niet beurt verplaatste

20A touché VOOR de stoot
20B touché NA de stoot speelbal

20C touché bij kaderspel op eigen bal
touché bij kaderspel op tegenstanders bal ? T.wijst aan ?

21A doorstoot
23 Bal aanvaller na beurt in 3-hoek + verd. in kl.3-hoek aanvaller

23C bal na beurt niet uit eigen 3-hoek (geweest) excl.score

23D meerdere ballen in eigen 3-hoek niet 1 voor 1 uit excl.score allen

24B bij kaderspel min. 1 bal kader uit (doelen=Oké)
bij kaderspel telt verdedigings-3-hoek niet voor verdediger wel voor aanvaller als kader, ongeacht wie speelt.

25 fout door buitenstaander
26 een bal vliegeren vanuit lange kader
27 volgorde fout bij koppelwedstrijd

24D  kaderlijn =   apart kader
11  hard-zacht lijn =   hard
11  kleine 3-hoeklijn =   in kl.3-hoek
23F  3-hoek lijn =   in 3-hoek
26  vliegerlijn =   in vliegerkader
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