Koninklijke BC Elk Weird’Hem
Markt 16 9000 Eeklo
Telefoon : 09/377 33 47
Aangesloten bij de Kon. Belgische Biljartbond
Website : www.kbcewheeklo.be
E-mail : danny.de.baets@telenet.be

Nationaal Driebandtornooi op klein biljart
Ereprijs "Kon. BC ELK WEIRD'HEM"
Art. 01. KBC “Elk Weird’Hem richt in haar lokaal : Café “De Eiktak” Markt 16 te 9900 EEKLO een Nationaal Driebandtornooi in en dit op
klein biljart, en dit voor gecontroleerde spelers KBBB.
Deelnemende klassen : Exc - 1° - 2° - 3° - 4° en 5° klasse drieband op klein biljart (2m10, 2m30).
Art. 02. Er wordt gespeeld in twee reeksen :
Reeks A. Exc., 1ste klasse en 2de klasse
( 50 - 42 - 34 )
Reeks B. 3de , 4de en 5de klasse
( 27 - 22 - 18 )
Er zal hoofdzakelijk gespeeld worden in poules van 3. (a) 2↔3, (b) 1↔Verliezer. (a.), (c) 1↔Winnaar. (a.)
indien nodig in poules van 4. (a)1↔2 en (b)3↔4, Verl. a.↔Verl. b. en Win. a↔Win. b, Win. a.↔Verl. b., Win. b.↔Verl. a.,
Finales worden gespeeld in poules van drie.
Poule van drie : De winnaar van de poule is geplaatst voor de volgende ronde.
Poule van vier : De winnaar en de 2de geklasseerde van de poule is geplaatst voor de volgende ronde.
In geval van forfait in een poule van 3 van één van de spelers ontmoeten de overige twee elkaar tweemaal.
In geval van forfait in een poule van 4. speelt men een poule van drie, de 2 eersten gaan door naar de volgende ronde.
Indien 2 spelers van dezelfde club in éénzelfde poule zouden uitkomen, dan spelen deze de eerste wedstrijd, ook op de finaledag.
Art. 03. Klassement volgens :1. Matchpunten
2. Vergelijkend, proportioneel of evenredig gemiddelde:
3. Vergelijkend, proportionele reeks
4. Percentage caramboles
Art. 04. Er word gespeeld op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 19.00 uur stipt, en op zondag vanaf 18.30 uur stipt.
Alle spelers van elke poule dienen 15 minuten vóór het aanvangsuur op de wedstrijdkalender aanwezig te zijn.
Een te laat komen vanaf 15 minuten na het aanvangsuur heeft onherroepelijk ‘forfait’ voor gevolg !!
Bij onverwachte of geldige reden kan de organisator veranderingen aanbrengen aan de wedstrijdkalender,
doch slechts alleen in de eerst te spelen ronde.
Verder worden alle betwistingen geregeld volgens de sportreglementen van de K.B.B.B.
Er kan gespeeld worden op 3 biljarts 2,10 m, op lakens Simonis en met ballen Super Aramith.
Het dragen van sportkledij is verplicht. Vrijetijdskledij en schoeisel bedoeld voor andere sporten zullen geweigerd worden.
Art. 05. Het inschrijvingsgeld bedraagt : 12,50 €, bij verwittigd forfait : 12,50 €, bij onverwittigd forfait : 20,00 €
Art. 06. Inschrijvingen binnen Gewest Beide Vlaanderen gebeuren via de clubsportbestuurders en dienen als volgt te worden verzonden :
per émail naar : danny.de.baets@telenet.be
per post aan : DE BAETS Danny Stationsstraat 84B bus 5 te 9900 Eeklo.
Bij de inschrijvingen dienen de spelersnamen, hun adres, telefoonnummer, licentienr., te spelen punten en e-mailadres (belangrijk !!)
vermeld te worden.
Beletdagen via een kalenderraster en verplicht in detail !! (loutere vermelding NIDM of BDG is NIET TOEGESTAAN).
Aan de clubsportbestuurders , gelieve bijgevoegd inschrijvingsdokument te gebruiken.
Inschrijvingen buiten het Gewest Beide Vlaanderen dient te gebeuren via de Gewestelijke Sportbestuurders van hun gewest :
Via e-mail zal je een bevestiging ontvangen van je inschrijving.
Art. 07. Belangrijke data !! :

Sluiting van de inschrijvingen : vrijdag 29 december 2017 !!
Trekking GSB of afgevaardigde : eerste week januari 2018
Startdatum van het tornooi : begin februari 2018
Finaledag en prijsuitreiking : zaterdag 07 april 2018

Art. 08. Voor de 3 finalisten van de twee reeksen worden volgende geldprijzen voorzien :

Eerste prijs : 350,00 € - Tweede prijs : 250,00 € - Derde prijs : 150,00 €
Indien men niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt het recht op een prijs.
Art. 09. Voor zover organisatorisch mogelijk wordt er rekening gehouden met verplaatsingen en opgegeven beletdagen.
Art. 10. De kalenders worden opgestuurd naar het briefwisselingsadres of het e-mailadres of naar de clubverantwoordelijke.
Deelnemers die hun e-mailadres bij de inschrijving hebben vermeld, zullen de kalender tevens persoonlijk ontvangen via e-mail.
De club is verantwoordelijk voor het betalen van de eventuele forfaits voor spelers van hun club.
Art. 11. Dit reglement werd goedgekeurd door de G.S.B. ; Dhr. Verbeken Albert op 04 november 2017

