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46e Nationaal Driebandentornooi Optiek Van Overloop
De Koninklijke Sint-Niklase Biljartacademie richt in haar lokaal in
Café De Oude Zwaan, Hof van Belsele 1, 9111 Belsele (Sint-Niklaas)
een driebandentonooi in op matchtafel.Het is een individueel tornooi voor alle spelers met een KBBB licentie.

Met medewerking van de stad Sint-Niklaas.

De partijen worden gespeeld in poules van drie (2 wedstrijden) met gelijke beurten en naar verminderde
punten : 15→15 ; 18→15 ; 22→18 ; 27→22 ; 34→27 ; 42→34 ; 50→42
Spelers van 5e klasse (15) kunnen deelnemen maar moeten naar 15 punten spelen
Na de 1e ronde kan men niet meer van poule veranderen. Bij gelijkheid van punten telt het proportioneel
gemiddelde en vervolgens penalties. Er zijn twee reeksen :
Reeks A : 2e, 3e, 4e en 5e klasse (27-22-18-15) en reeks B : Hoofd-, Excellentie en 1e klasse (50-42-34)
Inschrijvingsgeld : 15 € ; ook betaalbaar bij verwittigd forfait.
Onverwittigd FF kost 25 €
Méér dan 15 minuten te laat komen is automatisch forfait.
Tel. lokaal : 0486 69 69 78
Op weekdagen wordt er gespeeld vanaf 19 u. Zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 14 u.
De spelers van de 2e wedstrijd dienen respectievelijk om 20 en 15 uur aanwezig te zijn. Sportkledij verplicht.
1250 € geldprijzen finalepoule : voor beide reeksen ; elk : 1e : 300 € ; 2e : 200 € ; 3e : 125 €

Inschrijven bij voorkeur via onze website : www.k-snba.be
Inschrijven via mail : tvo@k-snba.be
Sluiting inschrijvingen : 31 maart 2022 om 24 u. Aanvang tornooi 11 april 2022

Finale op Hemelvaartdag donderdag 26 mei 2022 vanaf 14 uur.
Onvoorziene gevallen worden door de inrichters beslist volgens de reglementen van KBBB. Inschrijvingen van buiten het gewest
Beide-Vlanderen worden door KSNBA aan de respectievelijke gewestelijke sportbestuurders door gestuurd. . Dit reglement werd
goedgekeurd door de gewestelijke sportbestuurder Beide-Vlaanderen Albert Verbeken op 2 maart 2022
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