
 

 

KNBB DISTRICT DELTA ZUID – WEST 
 

 
Reglement DZW-Competitie Bandstoten-Intern District_2018. 
 
01 : De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het geldend KNBB_CR 
       ( Competitie-Reglement van de KNBB ), met enkele  District DZW_aanvullingen. 
       Van toepassing is het carambolepuntensysteem, KNBB_CR artikel 7011-lid 4.  
       Het beheersysteem van de competitie is ondergebracht in Biljartpoint volgens Belgische telling  
02 : Voor de DZW_Bandstootcompetitie kunnen spelers worden aangemeld in teams van maximaal  
       8 personen en met 1 persoon als teamleider. 
       Deelname staat ook open voor gastspelers en gastteams met KNBB lidnummer, ook uit andere  
       districten. Er wordt gespeeld in april en mei 2018, indeling poules zoveel mogelijk regionaal. 
03 : DZW_Wedstrijdleiding Teamcompetities : Ad Menheere. 
       Tel: 06-19987772. E-mail : wedstrijdzaken@biljartdeltazuidwest.nl 
04 : Uitstel van wedstrijden is alleen mogelijk als in onderling overleg tussen beide teams een  
       vervangende datum is afgesproken en met toestemming van de competitieleider. 
       Wordt een uitgestelde wedstrijd echter nog in dezelfde speelweek gespeeld, dan volstaat  
       een melding hiervan op het wedstrijduitslag formulier. Uitgestelde en/of verplaatste wedstrijden  

       moeten altijd gespeeld worden voor de laatste speelronde aanvangt. 
05 : Wedstrijduitslagen dienen z.s.m. na afloop wedstrijd ingevoerd te worden in Biljartpoint. 
       De teamleider kan hiervoor op de gebruikelijke manier een inlogcode aanvragen bij Biljartpoint. 
06 : Invoer in Biljartpoint dient uiterlijk 96 uur na afloop wedstrijd te gebeuren. De teamleider van de 
       thuisploeg is hiervoor verantwoordelijk, maar invoer mag ook door de uitspelende teamleider.  
07 : Tellijsten en door beide teams ondertekende uitslagformulieren dienen door de thuisspelende 
       vereniging tot het einde en afsluiting van het seizoen te worden bewaard. 
08 : Het startmoyenne wordt bepaald volgens KNBB_CR art. 7008, 7207 en WR art. 6021, specifiek, 
       a) Opgave club. 

 b) Officiëel moyenne uit archief Biljartpoint of PK’s. 
 c) Niet Officiëel ( NO ) moyenne uit archief gegevens Biljartpoint en  PK’s. 

09 : Indien een team op de vastgestelde datum niet binnen een half uur na de officiële aanvangstijd        
       aanwezig is, wordt dat team in gebreke gesteld. 
10 : Een team, dat zonder geldige reden niet verschijnt, zal een administratieve heffing van  
       € 15.- opgelegd worden en het maximaal aantal te behalen wedstrijdpunten wordt in mindering  
       gebracht. Het kan zijn dat de wedstrijd op een latere datum alsnog gespeeld moet      
       worden als de competitiestand dit vereist. Dit ter beoordeling van de competitieleider. 
11 : De opstelling van een team geschiedt eerst op : 

a) Het aantal te maken caramboles, zie hiervoor de teamsamenstelling in Biljartpoint. 
b) Het moyenne bij gelijk aantal te maken caramboles, zie Biljartpoint. 
c) Alfabetische volgorde op achternaam. 

Raadpleeg hiervoor Biljartpoint, deze geeft altijd de juiste teamvolgorde. 
12 : De volgorde van de te spelen partijen wordt bepaald door de teamleider van het  
       thuisspelend team en wordt voor aanvang van de wedstrijd aan het uitspelend team  
       medegedeeld. In onderling overleg kan de speelvolgorde aangepast worden. 
13 : De teams bestaan uit 4 spelers, het spelen van een dubbelpartij is toegestaan. 
14 : De ”dubbelspeler” is de speler met het laagste moyenne op no.3 en moet op de 4e plaats in  
       het team zijn dubbelpartij spelen met 2 intervallen hoger, zie tabel DZW-Bandstoten 2018. 
15 : Bij het niet spelen in volledig tenue volgens de KNBB reglementen zal aan de vereniging    
       van de betrokken deelnemer(s) een administratieve heffing worden opgelegd van € 10,.-  pp,  
       indien hiervan melding is gedaan op het wedstrijdformulier. 
16 : Een opgelegde administratieve heffing moet binnen 14 kalenderdagen door de betrokken  

       vereniging worden voldaan op Bankrekeningnummer : IBAN  NL30RABO0126116490 

       t.n.v. Penningmeester KNBB District Delta Zuid-West. 
17 : De arbitrage wordt door de teams zelf verzorgd. 
18 : Het correct bijhouden van het scorebord is tijdens de wedstrijden verplicht. 
19 : DZW wenst alle deelnemers een sportieve en vooral ook gezellige competitie toe.  
20 : In alle gevallen waarin dit aanvullend reglement niet voorziet, beslist de DZW_Wedstrijdleider. 
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