TORNOOIREGLEMENT ESPA OPEN- 5 PINS FOR CLUB TEAMS - 2019
Organisatie
KBC DOS-Roeselare richt een internationaal tornooi 5-kegel per ploeg in. Er wordt gespeeld op 4
matchtafels met lakens Simonis en met biljartballen Aramith.

Plaats tornooi
Taverne Arena
Ardooisesteenweg 50/3
8800 Roeselare – België
Tel: +32 (0) 51/24.79.74

Data
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6 juni 2019
7 juni 2019
8 juni 2019
9 juni 2019

: Voorwedstrijden
: Voorwedstrijden
: Voorwedstrijden + Kwartfinales
: Halve finale en Finale

Inschrijvingen
Voor deelname aan dit tornooi worden 16 ploegen uitgenodigd uit verschillende landen:
Contacts :
Organisatie en inschrijvingen van de ploegen: DECONINCK Franky
Email: francky.deconinck@telenet.be
Tel: +32 (0) 497/39.97.55
Tornooiverantwoordelijke
WALLART Jean-Charles
Deelnameprijs :
Deelnameprijs bedraagt €150 per ploeg te storten op BIC: SPAABE22 – IBAN: BE61 8508 3939 1417 tegen
uiterlijk 01/05/2019.
Een ploeg kan bestaan uit maximaal 6 spelers. Namen van deelnemers kunnen aangepast worden tot 01
juni 2019.
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Tornooiverloop en klassement
Er wordt gespeeld volgens de geldende regels van de CEB terug te vinden via deze link.
De ploegen worden ingedeeld in poules van 4. Iedere ploeg speelt tegen de andere ploegen van de poule.
Aldus speelt iedere ploeg 3 wedstrijden.
Puntenindeling van een ontmoeting: Zie link
Klassement binnen de poule: Zie link
De eerste en de tweede van iedere poule worden weerhouden om de kwartfinale te betwisten.
Kwartfinales:
Na herklassering
QF1 = eerste - achtste
QF2 = vierde - vijfde
QF3 = derde - zesde
QF4 = tweede - zevende
Halve finale:
SF1 = Winnaar QF1 - Winnaar QF2
SF2 = Winnaar QF3 - Winnaar QF4

Sportkledij
De CEB-reglementen zijn van toepassing wat betreft de sportkledij. De organisatie laat evenwel toe dat de
ploegen spelen in polo, op voorwaarde dat ieder teamlid dezelfde polo draagt.

Prijzengeld
1ste
2de
3de en 4de
5de -> 8ste

€ 1,000
€ 400
€ 200
€ 100

Worden uitbetaald op de sluitingsceremonie.

Samenstelling ploegen
½ uur vóór iedere wedstrijd heeft de ploegverantwoordelijke de samenstelling van zijn ploeg door aan de
tornooiverantwoordelijke :
- Speler simple A
- Speler simple B
- Spelers voor dubbel
- Volgorde voor relais
De volgorde van de spelers kan niet meer gewijzigd worden eenmaal het blad bij de
tornooiverantwoordelijke is ingediend. Bij niet respecteren van deze regel verliest de ploeg de macht in
kwestie.

Uurrooster van de wedstrijden.
Het uurrooster van de wedstrijden zal worden medegedeeld en uitgehangen in de zaal.
De ploegen moeten 30’ voor de aanvang van de wedstrijd zich aanmelden aan de tornooiverantwoordelijke. Bij het te laat aanmelden verliest de ploeg de ontmoeting met 5-0.
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Arbitrage
Arbitrage wordt verzekerd door officiële scheidsrechters

Inspeeltijden
3 minuten per speler of 6 minuten per ploeg

Trekking van de poules
De trekking van de poules zal gebeuren op vrijdag 3 mei om 19.00 in Taverne Arena, Ardooisesteenweg
50/3 – 8800 Roeselare België.
Geen 2 ploegen van het zelfde land kunnen niet in de zelfde poule getrokken worden tenzij het niet anders
kan.

Onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden worden door het organiserend comité behandeld.
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