Toernooireglement
OPEN BOVENKARSPEL BILJART TOERNOOI 2019
Belangrijke informatie:
Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u dan z.s.m. afbericht geven bij
Roy of Pascalle Vreeker mail: info@tuf.events of per telefoon: mobiel 06-48337046
of 0228-514913
Mocht u willen ruilen omdat u toch verhinderd bent en op een andere avond wilt
spelen dan het liefst zelf ruilen met een ander en doorgeven aan Roy of Pascalle Vreeker. Mocht dit
niet lukken, mail of bel dan, Wij hebben alle verhinderingen,
mailadressen of telefoonnummers van alle deelnemers en kunnen je helpen met een oplossing.
1. Het toernooi wordt gehouden van vrijdag 4 januari t/m zaterdag 16 februari 2019
in het Vereenigingsgebouw “de Tuf”, Hoofdstraat 206 te Bovenkarspel.
2. Tijdens uw speelavond graag om 18.45 uur aanwezig zijn.
3. Aan de hand van een loting wordt bepaald hoe de poules er uit komen te zien op de
avonden van de 1e ronde.
4. Nummers 1 en 2 van elke poule worden uitgenodigd om op vrijdag 1 februari of vrijdag 8 februari
mee te spelen in de halve finale. De 2 beste nummers 3 van elke avond maken nog kans voor de
halve finale.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Al het inschrijfgeld komt ten goede aan de prijzen. Net als andere
jaren zal er voor de winnaars 1, 2 & 3 een gevulde envelop klaar liggen.
6. De te maken caramboles zullen worden berekend aan de hand van uw gemiddelde over 20 beurten
+? caramboles. Het aantal caramboles meer te maken is per moyenneklasse met een onder- en
bovengrens. Berekening is: gemiddelde opgave, gemiddelde gespeeld en opgave van afgelopen
jaren (indien van toepassing). Dat maakt een totaal gemiddelde wat vermenigvuldigd wordt met 20
+ een aantal caramboles aan de hand van het schema hieronder:
0.65 – 1.25
1.25 – 1.70
1.70 – 2.50
2.50 – 4.00

+2
+3
+4
+5

4.00 – 7.00 + 6
7.00 – hoger + 8

7. Het minimale moyenne is gesteld op 0.65 bij dames en 0.85 bij heren.
8. Bij een hoog gemiddelde Libre is het mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding om
Kader 38/2 te spelen.
9. Elke partij begint met een trekstoot om te bepalen wie de partij mag beginnen.
10. De partij is beëindigd als een van de spelers het aantal opgegeven caramboles heeft behaald, en
beide spelers een gelijk aantal beurten heeft gespeeld.
11. U wordt ingedeeld in een poule van 4 deelnemers en als het niet anders kan een poule van 3
deelnemers. Als men zijn/haar partij heeft gespeeld is er de sportieve plicht om de volgende partij te
tellen c.q. te schrijven.

Het kan zijn dat er op uw speelavond gespeeld wordt met 5 poultjes. Dan beginnen
poule 1 t/m 4 met hun eerste partij, zo gauw er een partij uitgespeeld is gaat poule 5 op deze tafel
hun eerste partij spelen. Op deze manier rouleren we de hele avond door.
12. Een gewonnen partij is
Een remise partij is
Een verloren partij is

2 punten
1 punt
0 punten

13. Bij gelijk aantal behaalde punten in de poule, bepaald het hoogst behaalde % caramboles de
winnaar van de poule.
14. Er zijn een aantal mooie prijzen beschikbaar gesteld door onze sponsors, bij aanvang van uw
eerste speelavond wordt uitgelegd hoe u hier kans op maakt.
15. Het gemiddelde van de spelers worden niet bijgesteld tijdens het toernooi.
16. De organisatie behoudt zich het recht, in gevallen c.q. situaties waarin door de wedstrijdbepalingen
niet is voorzien een beslissing te nemen welke bindend zal zijn.
17. Wij streven er naar iedere avond op tijd klaar te zijn, dit zal zijn rond de klok van 23.30 uur.

Wij wensen u een gezellig en sportief toernooi toe!

