KLBB-tornooi 2020-2021 - Reglement
1.

De wedstrijden worden gespeeld in “Cafe Biljart” te 3621 Dilsen, Europalaan 80.Tel: 089/75.54.50

2.

Er wordt gespeeld op 5 tafels, formaat 2,30 m x 1, 15 m.

3.

De spelers worden opgedeeld in 2 reeksen ( A & B ) naargelang de TMP. Iedere speler speelt 4
partijen in de voorronde. De 12 beste spelers van iedere reeks, gaan verder naar de tweede
voorronde en spelen daar twee partijen.

4.

Het tornooi begint op maandag 23 augustus 2021 om 19u15, eindigt op zaterdag 11 september 2021
en verloopt volgens bijgevoegde planning. Deze planning is gebaseerd op max. 72 deelnemers per
discipline, afhankelijk van de inschrijvingen kan er eventueel een dag bijkomen. Indien er meer dan
72 inschrijvingen zijn, wordt via loting een extra voorronde gespeeld om het aantal terug te brengen
tot 72.

5.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,00. Het zal geïnd worden via de clubrekening. De deelnemers
jonger dan 18 op 31-12-2021 mogen gratis deelnemen.

6.

Alle spelers dienen zich ten laatste 15 minuten voor aanvang der wedstrijden aan te melden bij de
wedstrijdleiding en hun naamkaartje af te halen. Het wedstrijdverslag en het aantekenbord dienen
per tafel te worden bijgehouden. Bij de discipline bandstoten staan de deelnemers zelf in voor het
leiden van de partijen. De scheidsrechter brengt het verslag, ondertekend door de spelers, naar de
wedstrijdleiding.

7.

De spelers en de scheidsrechters dragen de kledij van hun club. Enkel de wedstrijdleiding kan
hierop, dag per dag, uitzonderingen toestaan.

8.

Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die in dezelfde reeks kan spelen. Deze
vervanging moet aan de wedstrijdleiding gemeld worden voor aanvang van de zijn eerste partij.

9.

In de voorronde wordt gespeeld volgens handicappunten met nabeurt. Na 40 beurten wordt de partij
beëindigd. Puntensysteem zoals in de competitie KLBB. Indien meerdere spelers met gelijke punten
eindigen gaat diegene met de meest gewonnen partijen naar de volgende ronde. Bij gelijkheid
primeert het hoogste percentage van zijn te maken gemiddelde; daarna telt het hoogste percentage
caramboles.

10. In de halve finale en in de finale wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
11. De partijen tellen mee voor de herziening. Nieuwe spelers kunnen enkel inschrijven indien ze
beschikken over een bondsgemiddelde vrij of kader. Nieuwe spelers (= zonder bondsgemiddelde) in
de te spelen discipline worden herzien na vier partijen en spelen het tornooi verder aan hun
eventuele nieuwe punten.
12. In de voorronden bandstoten bestaat iedere reeks uit 3 spelers. Bij afwezigheid van een speler
zullen de andere twee spelers tweemaal tegen elkaar spelen.
13. In de voorronden driebanden bestaat iedere reeks uit 4 spelers. Bij afwezigheid van een speler
zullen de andere drie spelers volgens het ABC systeem spelen en bij afwezigheid van twee spelers
zullen de twee overblijvende spelers tweemaal tegen elkaar spelen.
14. Forfait wordt beboet met de uitsluiting aan het tornooi van het volgende jaar en een geldboete
(adm. kosten + geldboete)
15. Prijzen: de finalisten van elke reeks ontvangen een definitieve trofee en een waardebon voor een
bedrag van +/- € 100.
16. Alle geschillen worden door de wedstrijdleiding beslecht. Haar beslissingen zijn zonder verhaal.

