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2° plaats: 150€

3° plaats: 100€

Finaledag: Zondag 15 mei

dient in te schrijven via hun gewestelijke sportbestuurder.

tornooiverantwoordelijke gezonden worden, met vermelding van de te spelen punten.

De inschrijvingen van spelers van het gewest Beide Vlaanderen mogen rechtstreeks aan de

Start van het tornooi: Maandag 28 maart

Of per tel: 0495/12.50.32

Er kan ook via email ingeschreven worden: rosier.nick@gmail.com

Er wordt gespeeld op 2 biljarts van 2.10 m, op lakens Buffalo Pro en ballen Super Aramith Pro

Bij onverwittigd forfait dient men 20,00€ te betalen.

Reeks B omvat de te spelen punten : 34 - 42 - 50

Reeks A omvat de te spelen punten : 15 - 18 - 22 - 27

TORNOOIREGLEMENT 3e NATIONAAL DRIEBANDTORNOOI

OP KLEIN BILJART: EREPRIJS BC SLEEPBOOTJE

richt in het eigen lokaal haar 3e driebandtornooi op KB in.

Verder worden alle betwistingen geregeld volgens de reglementen van de KBBB en het tornooireglement.
Onjuist opgestelde of niet speelgerechtigde spelers worden onherroepelijk uit het tornooi genomen.
Zijn speelgerechtigd: Spelers met een geldige K.B.B.B. lidkaart.

BC Sleepbootje (Dorpsstraat 119, 9130 Kieldrecht)

in 2 reeksen als volgt ingedeeld:

De totale prijzenpot bedraagt 900€, verdeeld over de 3 eerst geplaatsten van de 2 reeksen.

1° plaats: 200€

Elke reeks is begiftigd met een prijzenpot van 450€ en wordt als volgt verdeeld.

INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen dienen verstuurd te worden naar: Rosier Nick, Merodestraat 62 te 9130 Kieldrecht.

Iedere speler van buiten het gewest Beide Vlaanderen die wenst deel te nemen aan het tornooi

Het inschrijvingsgeld is bepaald op 12,50€.

Bij verwittigd forfait dient men ook 12,50€ te betalen.

Uiterste inschrijfdatum: Zondag 20 maart

Er zal enkel in de eerste ronde rekening gehouden worden met opgegeven beletdagen.

Gelieve wel degelijk de dagen op te geven (en niet bezet door NIDM of BDG bv.)
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6K) Een speler mag maximaal één keer van poule veranderen,

Wedstrijd 2: Speler C tegen Speler D

Wedstrijd 1: Speler A tegen Speler B

Wedstrijd 3: Speler C tegen winnaar wedstrijd 1

Poules van 2:

Wedstrijd 1: Speler A tegen Speler B

Wedstrijd 2: Speler A tegen Speler B

Alle spelers van de poule worden op het aanvangsuur verwacht.

Op zaterdag zullen de poules om 13.00u als 19.00u aanvangen.

Een te laat komen van 15 min na het aanvangsuur zonder te verwittigen heeft forfait tot gevolg.

Gespeeld gemiddelde gedeeld door minimum gemiddelde.

4) Bij nieuwe gelijkheid wordt naar 1/3 van de punten gespeeld, zonder nabeurt.

Wedstrijd 4: Winnaar wedstrijd 1 tegen Verliezer wedstrijd 2

Poules van 4:

Klassement tot en in de finale :

1) Volgens behaalde wedstrijdpunten.

2) Bij gelijkheid van de wedstrijdpunten wordt naar het proportioneel gemiddelde gekeken.

Proportioneel gemiddelde wordt als volgt berekend: 

tenzij in de eerste ronde, door noodzaak in poules van 2 of 4.

Wedstrijd 2: Speler C tegen verliezer wedstrijd 1

Wedstrijd 1: Speler A tegen Speler B

WEDSTRIJDREGLEMENTEN

Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBBB.

Sportkledij is verplicht, oude jeansbroeken en sportschoenen zijn niet toegelaten.

Poules van 3:

Alle wedstrijden zullen tot en met de finale gespeeld worden in poules van 3,

Een speler kan maximaal één keer opgevist worden als beste verliezer.

Dit reglement werd goedgekeurd door GSB Dhr. Verbeken Albert op 01/03/2022.

Wedstrijd 3: Verliezer wedstrijd 1 tegen Winnaar wedstrijd 2

3) Volgens procentuele hoogste reeks .

De wedstrijden van maandag tot en met vrijdag zullen aanvangen om 19.00u.

De wedstrijden op zondag zullen aanvangen om 13.00u.

Spelers van éénzelfde club in een poule spelen eerst tegen elkaar.

afwerken naar je oude punten anders dien je te starten aan je gepromoveerde punten.

Indien je promotie behaalde na je ten minste 1 ronde hebt gespeeld in het tornooi mag je het tornooi

Elke speler die promotie heeft behaald dient dit onmiddellijk te melden aan de tornooiverantwoordelijke.

Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen punten.

van de kalenders naar hun spelers.

die via email inschrijven, de clubsportbestuurders zijn verantwoordelijk voor het doorsturen

verspreiden van de kalender naar de sportbestuurders en naar de spelers van binnen het gewest

De tornooiverantwoordelijke van de organiserende club is verantwoordelijk voor het

en dit enkel in de eerste of tweede ronde (indien hij is vrijgeloot in de eerste).


