
Een speler mag in meerdere teams deelnemen waarbij de volgende regels in acht 
gehouden moeten worden

 Speelt een speler in verschillende poules (ongeacht klasse of spelsoort) dan mag 
hij/zij onbeperkt spelen zonder een maximum limiet.

Speelt hij/zij in twee of meer teams in één dezelfde poule, dan mag hij/zij in 
alleteams vier partijen spelen. 
Is in één van de poules een vijfde partij gespeeld, dan wordt hij automatisch vaste 
speler in dit ene team. In het/de andere team(s) is dan een LIMIET van MAXIMAAL 
vier partijen het .

Speelt een speler in verschillende klasses, dan dient hij/zij er rekening mee te 
houden dat een ander aantal te maken caramboles van toepassing wordt. Denk 
hierbij wel aan de volgorde van spelen.

Bij een foute volgorde van spelen zal de consequentie zijn dat de spelers die 
verkeerd om spelen de punten die behaald zijn naar de goede volgorde  spelende 
tegenstander gaan.

Het is toegestaan om VIER wedstrijden per team een dubbelpartij te spelen in deze 
competitie met uitzondering van de laatste vier competitiewedstrijden.

Een dubbelpartij wordt gespeeld door de speler die het laagste moyenne heeft. 
Hij/zij speelt nu zijn "normale"wedstrijd met zijn/haar eigen aantal caramboles 
tegen de als tweede opgestelde speler van de tegenstander. Zijn dubbelpartij speelt 
hij/zij tegen de derde speler in volgorde van de tegenstander met een 
caramboleaantal dat hoort bij één interval hoger bij het driebanden en twee 
intervallen hoger bij het libre.

Bij een foute volgorde van spelen zal de consequentie zijn dat de spelers die 
verkeerd om spelen de punten die behaald zijn naar de goede volgorde  spelende 
tegenstander gaan.

Mocht een speler om één of andere "dringende"reden later aanwezig zijn of eerder 
wegmoet is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met de tegenstander of 
dit geregeld kan worden. Dit is een fatsoensnorm en kan problemen voorkomen. 
Ook de tegenstander kan dezelfde problemen hebben. Melden is respect tonen voor 
de tegenstander. Dit geldt voor zowel het thuisspelende als ook de bezoekers.

Mocht er geen bericht gegeven zijn er geen overeenstemming zijn, houdt de 
thuisspelende ploeg het recht op het bepalen van de speelvolgorde 

SPELEN IN MEERDERE TEAMS

SPELEN VAN DUBBELPARTIJEN

LATER KOMEN OF EERDER WEGGAAN



Het bezoekende team gaat in de competitieronde van aquit en stoot af 

met de ongemerkte bal

Aanvangstijden in de competitie zijn:
C1 en B1                 19.00 uur
B2 en C2                 19.30 uur
C3 en C4                 20.00 uur

Thuisspelend team is verantwoordelijk voor de arbitrage

De thuisspelende ploeg bepaald de volgorde van spelen.

Het gebruik van mobiele telefoons wordt ten sterkste ontraden gezien 

de irritatie die hier van uit kan gaan

Verzetten van wedstrijden zoveel mogelijk MELDEN per mail 
naar wedstrijdleiding@knbbdoetinchem.nl.
  Breng de gegevens nog dezelfde dag of de dag na de wedstrijd in. Bij herhaaldelijk 
Omzetten van Thuis en Uit wedstrijden zoveel mogelijk per mail 
naar wedstrijdleiding@knbbdoetinchem.nl.

  Breng de gegevens nog dezelfde dag of de dag na de wedstrijd in. Bij 

herhaaldelijk te laat (meer dan 48 uur later) zal een sanctie opgelegd worden.

In december worden op de helft de herzieningen doorgevoerd, dus zorg dat alle 
wedstrijden van de eerste helft gespeeld zijn. 

  Breng de gegevens nog dezelfde dag of de dag na de wedstrijd in. Bij herhaaldelijk 
te laat (meer dan 48 uur later) zal een sanctie opgelegd worden.

Niet opkomen van een ploeg om welke reden dan ook zonder afmelden bij 
tegenstander EN wedstrijdleiding zullen de volgende consequenties hebben:
*  Overtredende ploeg 6 of 33 punten in mindering en in overleg een nieuwe datum 
plannen binnen drie weken.
*  Tevens een sanctie van 1 x contributiebedrag.
*  Mochten de teams er niet uitkomen zal de wedstrijdleider een avond plannen op 
neutraal indien dit niet bij
    de thuisspelende ploeg kan.
* Probeer hier wel het sportief op te lossen en ga niet de tegenstander een sanctie 
"aan smeren".

TELLIJSTEN BEWAREN TOT DE EERSTE PARTIJ VAN DE NACOMPETITIE (April)

reglementen voor gebruik competitie


