
Koninklijke Belgische Biljartbond
Gewest Beide Vlaanderen – District Gent

SPORTJAAR : 2018 – 2019

NATIONAAL VRIJSPEL TORNOOI
DISTRICT GENT

Het districtbestuur van Gent heeft het genoegen alle leden van Uw club die voldoen aan het reglement ,
uit te nodigen om deel te nemen aan de achtste editie van het tornooi vrijspel op klein biljart, waaraan
dit jaar spelers van alle gewesten kunnen deelnemen.

                             Reeks A    :      300 – 210 – 160 punten
                             Reeks B    :      120 – 90 – 70 punten
                             Reeks C    :      55 – 40 – 30 punten
Al naargelang het aantal inschrijvingen denken wij te starten : begin maart 2019.
Er wordt gespeeld op biljarts 2m10 of 2m30.

Voorziene speeldagen:     – Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag vanaf 19u00
                                        – Zaterdag en Zondag vanaf 14u00. (Eventueel vanaf 13u00)

Finale op Zondag 23 juni 2019
Alle spelers dienen zich in te schrijven via  hun clubsportbestuurder en dit ten laatste tegen de datum 
van : 31 januari 2019

Alle inschrijvingen dienen gericht aan:
Dhr. Van Acker Johan
Achterstraat 119
9040 Sint-Amandsberg
GSM: 0471/08.14.82
e-mail: johan.van.acker@outlook.com

TORNOOIREGLEMENT OP BLAD 2,3 en 4

Namens het districtbestuur

Strypens Lucien ( Voorzitter )
Van Acker Johan ( Secretaris )
Wielfaert Curt ( Sportbestuurder )
Caudron Danny ( Ondervoorzitter a.i. )
Janssens Marcel ( Schatbewaarder )

TORNOOILEIDER: 
Van Acker Johan ( Secretaris district )

mailto:johan.van.acker@outlook.com


                        

TORNOOIREGLEMENT 8° VRIJSPEL TORNOOI
KLEIN BILJART 

1. Het district Gent richt in de verschillende lokalen binnen het district Gent, een tornooi vrijspel op 
klein biljart (2m10 of 2m30) in.

2. Zijn speelgerechtigd, alle spelers met een geldige K.B.B.B.-lidkaart, die administratief in orde zijn.
Spelers die wensen deel te nemen, maar geen klassement hebben in het vrijspel, worden geklasseerd
volgens de vergelijkingstabel.

3. Er wordt gespeeld in 3 reeksen met volgende samenstelling :
                     Reeks A    :      300 – 210 – 160 punten
                     Reeks B    :      120 – 90 – 70 punten
                     Reeks C    :      55 – 40 – 30 punten

4. INSCHRIJVINGEN
4.a. Inschrijvingen dienen te worden verstuurd via de clubsportbestuurder naar :

                  Dhr. Van Acker Johan
                  Achterstraat 119
                  9040 Sint-Amandsberg
                  Tel: 0471/081482

                  Bij voorkeur via e-mail: johan.van.acker@outlook.com
                  Uiterste datum van inschrijving: 31/01/2019

                  Spelers van buiten het gewest Beide-Vlaanderen, dienen zich in te schrijven via hun gewestelijke
                  sportbestuurder, in duplo naar dhr. Van Acker Johan.

                  Start van het tornooi: begin maart 2019
                  Finale tornooi: Zondag 23 juni 2019

          4.b. Het inschrijvingsgeld is bepaald op 12,50 € per speler.
                 De afrekeningen van de inschrijvingsgelden worden verzameld per club en dienen vereffend te
                 worden na ontvangst betalingsuitnodiging.

          4.c. In de mate van het mogelijke zal er rekening gehouden worden met opgegeven beletdagen,
       zowel voor de spelers,als voor de lokalen. Dit op voorwaarde dat de effectieve beletdagen     

                 (= exacte datum) bekend gemaakt werden.

      
       5.  WEDSTRIJDBEPALINGEN
            5.a. Het tornooi wordt gespeeld volgens de geldende reglementen van de K.B.B.B. Met uitzondering
                   van de hieronder vermelde wijzigingen.
                   Uitzonderlijke geschillen worden behandeld door het districtbestuur Gent in samenspraak met 
                   de GSB.

            5.b. Sportkledij is verplicht. Geen jeansbroeken toegelaten.

            5.c. Er zal gespeeld worden in poules. Iedere speler zal binnen de voorwedstrijden van het tornooi
                   minstens 4 wedstrijden kunnen spelen. Er zal zoveel mogelijk vermeden worden dat spelers van



                      een zelfde club in dezelfde poule terecht komen. Er wordt ook getracht om zoveel mogelijk te
                      laten spelen tegen iemand uit dezelfde categorie. Daar er in poules gespeeld wordt zijn
                      alle wedstrijden met tegenbeurt; zodoende kan men dus een gelijkspel behalen.

            5.d. De speelkalender en het klassement worden opgemaakt en bijgehouden door de tornooileider.
                   Poules kunnen enkel in hun geheel verplaatst worden, dit in samenspraak met de betrokken
                   spelers, het thuislokaal en de tornooileider. De verplaatsing van een poule dient bij voorkeur
                   te gebeuren naar een vroegere datum maar moet in ieder geval gespeeld worden ten laatste
                   binnen de speelweek volgend op de uitgestelde kalenderdatum.

            5.e.  Klassement tot na de eerste ronde (4 wedstrijden): Iedere speler heeft hetzelfde aantal
                    voorwedstrijden. Er is dus geen rechtstreekse uitschakeling

1. volgens de behaalde wedstrijdpunten:          
                                                           gewonnen partij               3 punten               
                                                           gelijkspel                         2 punten
                                                   verloren partij                 1 punt
                                                   niet gespeelde partij        0 punten
                                                   promotiepartij                 2 bonuspunten (voor Exc.:bonuspunten vanaf 
                                                                                                                    40,00 gemiddeld )
                                                   wedstrijd in het gemiddelde 1 bonuspunt
                                                   (Als een speler alleen overblijft in een poule door FF van tegenstrevers
                                                     krijgt hij 2 x 3 punten)

2. bij gelijkheid van matchpunten, volgens het proportioneel gemiddelde.
3. Volgens de proportioneel hoogste reeks.
4. Bij verdere gelijkheid wordt er gekeken naar het proportioneel gemiddelde van de 

kortst gewonnen partij.

            5.f.  Na 4 wedstrijden wordt er dus een klassement opgemaakt. De 9 eerst gerangschikte spelers     
                   van iedere reeks worden verdeeld in 3 poules van 3 spelers. Hierin spelen zij dus elk 2 
                   wedstrijden. De 1° uit iedere poule gaat door naar de finale. De drie poules worden samen-
                   gesteld volgens hun behaalde ranking uit de voorwedstrijden.
                   POULE 1: gerangschikte 1 – gerangschikte 5 – gerangschikte 9
                   POULE 2: gerangschikte 2 – gerangschikte 4 – gerangschikte 8
                   POULE 3: gerangschikte 3 – gerangschikte 6 – gerangschikte 7
                   Indien 1 (of meerdere) van deze 9 spelers forfait geven, wordt hij vervangen door de 10° van
                   de rangschikking (eventueel 11°,12°,13°,...)
                   Als we geen vervanger hebben (bijv. ziekte van een speler op de dag zelf dan spelen 2 spelers
                   2 x tegen mekaar)
                   In deze poules start de eerste wedstrijd met de laagst geklasseerde tegen de 2° geklasseerde;
                   daarna de verliezer van de eerste partij tegen de hoogst geklasseerde en tenslotte de winnaar
                   van de eerste partij tegen de hoogst geklasseerde.
                   Indien er in een poule spelers zijn van eenzelfde club, dienen deze uiteraard eerst elkaar te 
                   bekampen

            5.g. De wedstrijden vangen op weekdagen aan om 19u00. Tijdens het weekend wordt er gespeeld
                   vanaf 14u00. ( Uitzonderlijk kan dit vanaf 13u00 )
                   Alle spelers uit eenzelfde poule dienen aanwezig te zijn bij het aanvangsuur van de eerste wed-
                   strijden en worden verzocht aanwezig te blijven tot de volledige afwerking van de wedstrijden.
                   Alle lokalen binnen het district Gent, waarvan er deelnemers ingeschreven werden, zullen 1 of
                   meerdere poules toegewezen krijgen.

            5.h. Scheidsrechters zijn gewenst en worden aangesteld door de club waar de wedstrijden gespeeld
                   worden. Indien er geen/onvoldoende scheidsrechters aanwezig zijn, zal de vrije speler uit de
                   poule hiervoor instaan.
                   Het districtbestuur vraagt wel dat er een clubverantwoordelijke aanwezig is op de speelavonden
                   om eventuele problemen op te lossen.



6.   FORFAITS

Bij eventuele forfaits worden volgende financiële sancties opgelegd:
                       Verwittigd forfait : 12,50 €
                       Niet verwittigd forfait : 25,00 €
De forfaits zullen steeds via de club worden gevorderd.

          In een poule van 4 zal er bij een forfait overgegaan worden naar een poule van 3 ( poule unique )
          In een poule van 3 zal er bij een forfait overgegaan worden naar een poule van 2,waarbij de spelers
          twee maal tegen mekaar spelen.

      7.   PRIJZENGELD
            
            7.a. De totale prijzenpot van het districttornooi vrijspel klein biljart, met finale op zondag 23 juni'19
                   bedraagt 750,00 €. Elke reeks is begiftigd met een prijzenpot van 250,00 € en wordt als volgt
                   verdeeld:           1°plaats:     125,00 €
                                             2°plaats:     75,00 €
                                             3°plaats:     50,00 €

            7.b. Er worden per reeks ook naturaprijzen voorzien voor de hoogste proportionele reeks en 
                   voor de kortste partij.
             
            7.c. Indien een finalist forfait dient te geven omwille van deelname aan een nationale finale of 
                   het moeten leiden (sportleiding) van een nationale finale, zal hij vervangen worden door de
                   eerst volgende geklasseerde. De door deze laatste behaalde geldprijs zal verdeeld worden 
                   tussen hen beiden.

            7.d. Bij een verwittigd of niet verwittigd forfait op de finaledag, zal de afwezige vervangen worden
       door de tweede geklasseerde speler uit zijn laatst gespeelde poule. Indien deze speler niet of    

                   niet tijdig aanwezig kan zijn op de finaledag, zal hij vervangen worden door de derde 
                   geklasseerde uit zijn laatst gespeelde poule. Bij  een verdere afwezigheid zal er overgegaan 
                   worden naar het contacteren van spelers uit één van de twee andere poules.
                   De twee resterende finalisten zullen ondertussen de eerste wedstrijd van de finale aanvatten.
                   Daarna speelt de invaller tegen de verliezer van de eerste partij; om dan te eindigen met de
                   invaller tegen de winnaar van de eerste partij.
                   De invaller krijgt de volledige geldprijs welke overeenstemt met de behaalde plaats in de finale.

            7.e. Bij een niet verwittigd forfait op de finaledag zal deze speler uitgesloten worden tot deelname
                   bij het eventueel volgend districtstornooi.

Dit reglement werd goedgekeurd door het voltallig districtbestuur op de districtvergadering van ../../2018
alsook door de gewestelijk sportbestuurder, dhr. Verbeken Albert, op.. /../2018




