Koninklijke Brugse Biljartclub VZW
Diksmuidestraat 3 b 8000 BRUGGE
Telefoon : 050/33 22 82
Aangesloten K.B.B.B. vzw
Website : www.kbbc.be
E-mail : info@kbbc.be

Brugge, 31 augustus 2019.

30° Nationaal Tornooi Driebanden Individueel Matchbiljart

"ZEEVISGROOTHANDEL ANDRE – BC KONINKLIJKE BRUGSE"
TORNOOIREGLEMENT
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De Koninklijke Brugse BC organiseert in samenwerking met Zeevisgroothandel André het 30° nationaal
tornooi voor gecontroleerde spelers DRIEBANDEN MATCHBILJART en dit op uitnodiging. Er zal gespeeld
worden in poules van 3 (2-3; 1-V; 1-W) à 4 spelers (A: 1-2; B : 3-4; WA-VB; WB-VA); finales : poules van 3.
Bij een gelijk spel in de eerste match, wordt de speler met de hoogste proportionele reeks als virtuele
winnaar beschouwd. Deelnemende klassen: ERE – HFD - Exc - 1° - 2° - 3° - 4°- 5° klasse driebanden
MB
3 reeksen : REEKS C : Ere - Hfd - Exc klasse ( 60 - 50 – 42 ), spelen verminderd naar 50 – 42 - 34
REEKS B : 1° en 2° klasse ( 34 - 27 ), spelen verminderd naar 27 - 22
REEKS A : 3° - 4° - 5° klasse ( 22 – 18 – 15 ), spelen gewoon naar 22 – 18 - 15
De winnaar van elke poule is geplaatst voor de volgende ronde (de winnaar en de 2 de in een poule
van 4). In geval van forfait in een poule van 3 van één van de spelers ontmoeten de overige twee
elkaar tweemaal. Indien 2 spelers van dezelfde club in éénzelfde poule zouden uitkomen, dan spelen
deze de eerste wedstrijd, ook op de finaledag.
Klassement : 1. aantal matchpunten
2. proportioneel gemiddelde
3. proportioneel hoogste reeks
4. barrage naar 1/5 van de punten met ongelijke beurten
Men kan iedere werkdag spelen vanaf 19.00 uur, op zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. Alle spelers
van elke poule dienen 15 minuten vóór het aanvangsuur op de wedstrijdkalender aanwezig te zijn. Te
laat komen vanaf 15 minuten na het aanvangsuur heeft onherroepelijk ‘forfait’ voor gevolg !! Bij
onverwachte of geldige reden kan de organisator veranderingen aanbrengen aan de
wedstrijdkalender, doch slechts in de eerste te spelen ronde. Verder worden alle betwistingen
geregeld volgens de sportreglementen van de K.B.B.B., Tornooien.
Er kan gespeeld worden op 2 biljarts 2,84 m, op lakens Simonis en met ballen Super Aramith Pro-Cub
Prestige. Het dragen van sportkledij is verplicht. Vrijetijdskledij en schoeisel bedoeld voor andere
sporten zullen geweigerd worden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 12,50 €

VFF: 12,50 € OFF: 20,00 €

Inschrijvingen dienen te gebeuren via de clubsportbestuurders en dienen als volgt te
worden verzonden : via e-mail op het adres : de_cuyper_rene@skynet.be
via de post bij De Cuyper René, Zeebruggelaan 59
8370 BLANKENBERGE.
Bij de inschrijvingen dienen de spelersnamen, hun adres, telefoonnummer, licentienr., klasse,
beletdagen via een kalenderraster en e-mailadres (belangrijk !!) vermeld te worden.
Belangrijke data !! : Sluiting van de inschrijvingen : vrijdag 27 september 2019 !!
Trekking GSB of afgevaardigde : donderdag 03 oktober 2019
Startdatum van het tornooi : vanaf 19 oktober 2019
Finaledag en prijsuitreiking : zaterdag 22 februari 2020
Voor de 3 finalisten van de drie reeksen worden volgende geldprijzen voorzien :

Eerste prijs : 500,00 € Tweede prijs : 300,00 € Derde prijs : 200,00 €
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Indien men niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt het recht op een prijs.
Voor zover organisatorisch mogelijk wordt er rekening gehouden met verplaatsingen en opgegeven
beletdagen, verplicht in detail !! (loutere vermelding NIDM of BDG is niet toegestaan).
De kalenders worden opgestuurd naar het briefwisselingsadres of het e-mailadres of naar de
clubverantwoordelijke. Deelnemers die hun e-mailadres bij de inschrijving hebben vermeld, zullen de
kalender tevens persoonlijk ontvangen via e-mail. De club is verantwoordelijk voor het betalen van
de forfaits.
Dit reglement werd goedgekeurd door de G.S.B. Dhr. Verbeken Albert op 31.08.2019.

LAKENS SIMONIS

BALLEN SUPER ARAMITH PRO-CUB PRESTIGE

