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Residentie HYDRO PALACE
8400 OOSTENDE,Zeedijk 250
Tel.: 0486/71.25.83 (Van Wesemael,W)

WEDSTRIJDREGLEMENT DRIEBANDENTORNOOI per PLOEG
“CENTRALE VERWARMING & BRANDERTECHNIEK HELSMOORTEL,Nick”
Art.1 De OOSTENDSE BILJART ACADEMIE richt in haar lokaal te OOSTENDE,Zeedijk 250 – Residentie HYDRO
PALACE een Intergewestelijk DRIEBANDENTORNOOI per PLOEG in.
Art.2

Het tornooi is voorbehouden aan spelers welke over een geldige licentiekaart beschikken en behoren tot de
3°,2°,1° en EXC klasse op MATCHBILJART

Art.3

Het tornooi wordt betwist in ploegen van TWEE SPELERS op MATCHBILJART.
De mogelijke combinaties zijn : EXC + 3°,EXC + 2°,1° + 3°,1° + 2°,2°+ 2°,2° + 3°
Een speler van 2° Kl welke als eerste speler aantreedt,behoudt steeds die plaats.

Opgelet : elke deelnemer zal naar verkorte punten spelen (onmiddellijk lagere categorie dan deze waartoe men werkelijk behoort. (vb. : Exc speelt naar 34 – 1° nr 27 – 2° nr 22 – 3° nr 18 ptn)
Hierdoor wordt de duurtijd per ontmoeting ingekort,gezien de winnende ploegen dezelfde dag steeds een
tweede wedstrijd spelen en de gemaakte verplaatsingen alzo tot een minimum beperkt blijven.
Art.4

Het tornooi wordt betwist met rechtstreekse uitschakeling.De winnende ploegen spelen dezelfde dag steeds
een tweede wedstrijd.
Gedurende het ganse tornooi wordt met gelijke beurten gespeeld.
De FINALE wordt betwist in een poule met drie ploegen.

Art.5

KLASSEMENT :

Art.6

Een reservespeler kan ten allen tijde een onbeschikbare speler vervangen doch dient het tornooi verder te
spelen.Een uitgeschakelde speler kan niet meer als reserve worden opgesteld.

Art.7

De inschrijvingen voor dit tornooi dienen gestuurd aan VAN WESEMAEL,Walter te 8400 OOSTENDE,
Madeliefjeslaan 6 bus 1 Tel. 059/43.56.86 – 0486/71.25.83 – E-mail : vanwe@telenet.be
en dit tegen uiterlijk :25 SEPTEMBER 2022.

- volgens behaalde wedstrijdpunten.
- bij gelijkheid,volgens het beste percentage van de totaal gemaakte punten per ploeg.
- bij nieuwe gelijkheid,speelt de kopspeler naar 1/3 van zijn te spelen punten (12,09 of 08)

Het tornooi vangt aan omstreeks 10.10.22 en de FINALES hebben plaats op ZATERDAG 19 NOVEMBER 22
Het inschrijvingsrecht per ploeg bedraagt 15 €. Bij verwittigd ff,blijft dit bedrag aan de inrichtende Club verschuldigd.Bij onverwittigd ff wordt 22.50 € in rekening gebracht.
Art.8

Inschrijvingen van buiten het Gewest B-Vl mogen rechtstreeks naar de inrichtende club gestuurd worden.

Art.9

Reglementaire en ordentelijke sportkledij verplicht.

Art.10 Een te laat komen van 15’ op het vooropgesteld aanvangsuur heeft forfait voor de ganse ploeg tot gevolg.
Art.11 Voor de Finalisten zijn naturaprijzen voorzien.
Art.12 Dit reglement werd goedgekeurd door de Hr.Gew.Sportbestuurder op..........................

