
 

 
 
 

Reglement Onderlinge Competitie ‘De Pol’ 6.0(versie: 1.1) 
 
Algemeen: 

- Inschrijving geeft geen garantie op deelname, er is plaats voor 40 deelnemers. De definitieve selectie van 
deelnemers geschiedt volgens een voorrang systeem, te weten: 

1. Winnaar onderlinge competitie 5.0 
2. Leden 
3. Vrienden van biljartvereniging ‘De Pol’ 
4. Overige deelnemers 

- Een speelavond begint om 20:00 uur. Alle deelnemers die moeten spelen dienen te zorgen dat ze uiterlijk 19:45 
uur aanwezig zijn.  

- Het is de bedoeling dat mits mogelijk elke deelnemer die moet spelen blijft tot de laatste wedstrijd is gespeeld 
i.v.m. tellen en schrijven. 

- Het speelschema staat online op www.bvdepolzelhem.nl . Hier staat ook aangegeven op welk biljart welke 
wedstrijd gespeeld wordt. 

- Er wordt gespeeld op de vrijdag en zaterdag avonden. 
- Als er een wedstrijd verzet moet worden dan dient dit in overleg te gaan met beide spelers. Zie de hiervoor 

gemailde telefoonlijst.   
- Voor het verzetten van een wedstrijd kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van het online formulier voor 

verzetten. Probeer hierbij een tijdstip te vinden dat er een wedstrijd is uitgevallen. Op andere dagen dan vrijdag 
of zaterdag een wedstrijd spelen is mogelijk, informeer hiervoor bij de organisatie. 

- Op www.bvdepolzelhem.nl wordt getracht wekelijks de stand bij te werken. 
- De datum voor de finale avond wordt, mits de huidige vastgestelde datum niet mogelijk is, samen met de 

finalisten en het bestuur van biljartvereniging ‘De Pol’ bepaald. 
- Uw volledige naam, wedstrijddata en gemaakte foto’s worden online gepubliceerd en kunnen gebruikt worden op 

sociale media of in de lokale krant. 
- Uw volledige naam en contactgegevens worden onder de deelnemers verspreid. 

 
Wedstrijden: 

- Zorg met elkaar dat elke wedstrijd een teller en een schrijver heeft.  
- Biljarten met horloges of andere sieraden om de pols is niet toegestaan. 
- Een wedstrijd wordt geschreven op de hiervoor aanwezige tellijsten. 
- Noteer het wedstrijdnummer op de tellijst. 
- Een wedstrijd begint met een trekstoot. De winnaar bepaald of hij/zij zelf begint of de tegenstander. 
- Te behalen punten bij een wedstrijd zijn als volgt: winst = 2 pnt. Gelijk = 1 pnt. Verlies = 0 pnt. 
- Een wedstrijd die onbeslist eindigt, maar wel beslist moet worden, wordt beslist met een trekstoot. 
- De tellijsten dienen aan het eind van de speelavond in de aanwezige witte map gestopt te worden. 

 
Competitie: 

- De poules worden naar moyenne ingevuld van laag naar hoog, er wordt dus niet geloot. 
- Bij deelnemers die een KNBB moyenne hebben wordt het moyenne van na 8 april 2019 aangehouden. 
- Bij deelnemers die geen KNBB moyenne hebben, wordt het moyenne bepaald door de organisatie. 
- Voor het aantal te maken caramboles wordt de interval tabel van KNBB district Doetinchem en omstreken van 

seizoen 2018/2019 gehanteerd. 
- Mochten er spelers in de poulefase eindigen met een gelijk puntenaantal, dan wordt er gekeken naar 

percentagegemaakt t.o.v. te maken. De speler met laagste percentage krijgt 0,0 extra pnt, de speler daar boven 
0,1 pnt enz. enz.  

- Van elke poule gaan de spelers die eerste en tweede zijn geworden gelijk door naar de knock out fase.  
- Het moyenne van een speler wordt aan het begin van de knock-out fase bijgesteld. Een speler kan maximaal 10% 

hoger bijgesteld worden. Bijstelling omlaag is niet mogelijk. Bij geen verschil met het aantal te maken caramboles 
bij aanvang wordt er niet bijgesteld.  

- Het speelschema van de knock out fase wordt aan het eind van de poule fase bekend gemaakt. 
 
In zaken die niet boven genoemd zijn, beslist de organisatie. Wijzigingen voorbehouden. 
 
Veel biljartplezier!!! 
Het bestuur van biljartvereniging ‘De Pol’. 

 

http://www.bvdepolzelhem.nl/
http://www.bvdepolzelhem.nl/

