
 
 
REGLEMENT TRIATLON COMPETITIE 
 
• Deelname aan deze competitie staat open voor iedereen die lid is van KNBB district Venlo en 

Omstreken. 

• De teamopstelling bestaat uit 3 spelers. 

• Een team bestaat uit maximaal 8 spelers. 

• De teamsamenstelling mag bestaan uit leden van verschillende verenigingen. Je mag echter maar 
voor 1 team uitkomen. 

• Spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden 

• De eerste speler in de teamopstelling speelt het spelsoort libre.  
De tweede speler in de teamopstelling speelt het spelsoort bandstoten.  
De derde speler in de teamopstelling speelt het spelsoort driebanden. 

• Wie eerste, tweede of derde speler in de teamopstelling is mag het team zelf bepalen. Dit dient 
voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier vastgelegd te worden.  

• Spelers die Libre GH of kaderspel spelen in de reguliere competitie mogen GEEN LIBRE spelen, dit 
evenals Libre spelers kleine hoek die 200 of meer caramboles dienen te maken. 

• Er wordt in poules gespeeld.  Mocht het aantal aanmelding niet toereikend zijn voor poule indeling 
dan beslist de competitieleider welke competitievorm van toepassing is (round-robin/knock out). 

• De winnaar van de poule plaatst zich voor de volgende ronde. Dat zal een knock-out systeem zijn. 

• In de poulewedstrijden zijn maximaal 3 dubbelpartijen toegestaan. In de vervolgronden zijn geen 
dubbelpartijen toegestaan. 

• Na de poulewedstrijden mogen er geen teamwijzigingen meer plaatvinden 
 
 

• Voor aanvang van de competitie zal het competitieschema met vervolgronden bekend worden 
gemaakt (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) 

• De speeldag is maandag of woensdag. Bij inschrijving van het team dient men aan te geven wat de 
vaste speeldag is.  

• Aanvangstijd van de wedstrijden is 19.30 uur. 

• Er wordt gespeeld in biljartkleding/nette vrijetijdskleding. 
 
 

• Indien er van de speler, van een spelsoort, een moyenne bekend is (het hoogste moyenne van de 
KNBB districtsteamcompetitie, PK) wordt dit het aanvangsmoyenne.  

• Is er van een speler alleen een libre- of driebanden moyenne bekend dan wordt het 
aanvangsmoyenne van de ontbrekende spelsoorten bepaald door de triatlontabel 2022.  

• Speelt men in een libre- en driebanden teamcompetitie dan is de tabel van toepassing van de 
spelsoort waarbij men de meeste competitiewedstrijden heeft gespeeld. 

• Is er van geen enkele spelsoort een moyenne bekend dan dienen er 4 testpartijen (libre of 
driebanden) van minimaal 30 beurten overhandigd te worden aan de competitieleider. 

• Na de poulewedstrijden vindt herziening van het moyenne plaats. Dit volgens de moyennetabellen 
van de PK KNBB. 

 

• Het carambolepuntensysteem zal worden toegepast. 1 punt per tiende van de partijlengte. Verder 
ontvangt de winnaar nog 2 extra punten. Bij remise ontvangen beide spelers 1 punt extra. 



• Eindrangschikking in de poule wordt als volgt bepaald:  
1. Punten 
2. Carambole percentage 
3. Onderlinge resultaat 

• In de vervolgronde (indien geen poule systeem) wordt de winnaar bepaald door het team met het 
hoogste: 

1. Aantal punten; 
2. Carambolepercentage (afgerond op 2 decimalen) van alle spelers opgeteld in betreffende 

wedstrijd. 
3. Gemiddelde percentage (afgerond op 2 decimalen) t.o.v. het startgemiddelde van alle 

spelers opgeteld in betreffende wedstrijd. 


