
Reglement Clubkampioenschap B.C. 't Sleepbootje

Algemeen:
Er wordt niet in sportkledij gespeeld maar in gewone vrijetijdskledij.
De spelers dienen 15 min voor het aanvangsuur aanwezig te zijn.
De spelers hebben recht op 5 minuten inspeeltijd voor elke wedstrijd.
Bij alle wedstrijden wordt er naar de band getrokken. 
De speler die het dichts bij de band ligt heeft de keuze wie de partij zal aanvangen.
Er is dus wel een eventuele nabeurt.
In de poules dient de vrije speler te noteren dus dient de vrije speler ook aanwezig te zijn
bij de aanvang van de wedstrijd, alsook de speler die de laatste wedstrijd vrij is dient
te noteren.

Het klassement na de voorronde in VRIJSPEL wordt als volgt samengesteld:
Percentueel gemiddelde (%)

Het klassement na de voorronde in alle disciplines behalve vrijspel
worden als volgt samengesteld:
1) Matchpunten IN HET GEMIDDELDE
2) Matchpunten onder het gemiddelde
3) Bij gelijkheid van matchpunten wordt er gekeken naar percentueel gemiddelde (%)

FINALE!
In de finale blijven er 4 spelers over die tegen elkaar zullen strijden.
Elke speler moet in de finale alle 3 zijn tegenstanders bekampen.

Het klassement in de finale wordt als volgt opgemaakt :
1) Matchpunten
2) Percentueel gemiddelde (%)

Na deze finale wordt er een prijzenpot verdeeld onder de finalisten:
1) €20,00
2) €15,00
3) €10,00
4) €5,00

en de kampioen zal een trofee ontvangen.
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RANKINGPUNTEN
Na elke discipline wordene er punten uitgedeeld aan de spelers die deelnamen aan
die discipline op basis van de ranking die ze haalde in die discipline, zo wordt er
een all-round klassement gemaakt door alle punten van de verschillende disciplines
op te tellen, als je alle 4 de disciplines meedoet tellen enkel de punten van de 3 disciplines
die je het meeste punten opleverde. Hierdoor hoeft niet iedereen deel te nemen aan alle
4 de disciplines om kans te maken om all-round kampioen te worden. De top 4 in
het all-round-klassement met de meeste punten spelen nog een onderlinge panaché-finale
waarin beslist wordt wie de all-round-kampioen is van BCSK voor dit sportjaar!

De rankingspunten per discipline zijn als volgt:
1e plaats: 40 punten
2e plaats: 33 punten
3e plaats: 27 punten
4e plaats: 22 punten
5e plaats: 18 punten
6e plaats: 15 punten
7e plaats: 13 punten
8e plaats: 11 punten
9e plaats: 9 punten
10e plaats: 7 punten
11e plaats: 6 punten
12e plaats: 5 punten
13e plaats: 4 punten
14e plaats: 3 punten
15e plaats: 2 punten

De overige deelnemers ontvangen ook 2 punten.


