
1)

2)

3)

Dit tornooi wordt met een geleide loting getrokken waardoor spelers in de eerste ronde(s)

enkel tegen spelers van een gelijke of dichtstbijzijnde klasse zullen spelen.

Hierdoor worden de grote verschillen van klassen enkel echt voelbaar in de latere fases van het tornooi.

4)

5)

5A)

5B) 

5C)

Voor vrijspel op klein biljart word er gespeeld op 3 biljarts van 2,10m

Reeks A omvat de te spelen punten : 30 - 40 - 55 - 70 - 90 - 120 - 160

Voor drieband op klein biljart word er gespeeld op 3 biljarts van 2,10m

in 1 reeks als volgt ingedeeld : 

TORNOOIREGLEMENT 9e OPEN  ZOMERTORNOOI

"HET SLEEPBOOTJE" 

                                          en spelers van de Koninklijke Beverse Biljart Federatie (KBBF).

Dit tornooi is voorbehouden voor spelers van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB)

haar 9e open zomertornooi in.

BC Sleepbootje (Dorpsstraat 119, 9130 Kieldrecht) richt in het eigen lokaal 

namelijk vrijspel op klein biljart, drieband op klein biljart en drieband op match biljart.

Voor deze editie zullen er opnieuw 3 verschillende tornooien gespeeld worden

Er word gespeeld op lakens Simonis met biljartballen van Super Aramith (Pro-Cup).

Er word gespeeld voor natura prijzen, de 3 finalisten van de 5 reeksen vallen in de prijzen.

INSCHRIJVINGEN

Reeks B omvat de te spelen punten : 34 - 42 - 50 - 60

Reeks A omvat de te spelen punten : 15 - 18 - 22 - 27in 2 reeksen als volgt ingedeeld : 

15 > 13,  18 > 15,  22 > 18,  27 > 22,  34 > 27,  42 > 34,  50 > 42,  60 > 50

Er wordt bij het tornooi drieband op MB gespeeld naar verminderde punten:

in 2 reeksen als volgt ingedeeld :

Reeks B omvat de te spelen punten : 34 - 42 - 50 - 60

Reeks A omvat de te spelen punten : 15 - 18 - 22 - 27

Voor drieband op match biljart word er gespeeld op 2 biljarts van 2,84m

Of per tel: 0497/93.35.91

Er kan ook via email ingeschreven worden: jeffreydewitte@gmail.com

9130 Kieldrecht . 

Inschrijvingen dienen verstuurd te worden naar: De Witte Jeffrey, Dorpsstraat 119 te 

De winnaar mag als eerste zijn prijs kiezen, daarna de tweede en de derde ontvangt de resterende prijs.

Finale tornooi Driebanden Klein Biljart:  Zaterdag 31 augustus 2019

Finale tornooi Driebanden Match Biljart: Zondag 1 september 2019

Finale tornooi Vrijspel Klein Biljart:  Zondag 1 september 2019

Start van het tornooi: Vrijdag 9 augustus 2019

Uiterste inschrijfdatum: Zondag 4 augustus 2019

zal de speler in kwestie niet op de kalender verschijnen, dit om onnodige forfaits te vermijden.

voorkeur / beletdata, indien er niet voldaan kan worden aan de opgegeven beletdata 

Er zal in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden met vakantieperiode's en de opgegeven 

18,00 € voor 2 tornooien en 25,00 € voor 3 tornooien.

Het inschrijvingsgeld is bepaald op 10,00 € voor 1 tornooi,



6)

6A)

6B) 

6C)

Poules van 4

Ronde 1: Speler A vs Speler B /// Speler C vs Speler D

Ronde 2: Winnaar M1 vs Winnaar M2 /// Verliezer M1 vs Verliezer M2

Ronde 3: Winnaar M2 vs Verliezer M1 /// Verliezer M2 vs Winnaar M1

6D)

6E)

6F)

6G) 

6H)

De wedstrijden op zaterdag en zondag zullen aanvangen om 13.00u en om 19.00u

6I) 

6J)

6K)

WEDSTRIJDREGLEMENTEN

Wedstrijd 3 : Speler C vs Winnaar wedstrijd 1 .

Wedstrijd 2 : Speler C vs Verliezer wedstrijd 1 .

Wedstrijd 1 : Speler A vs Speler B

Poules van 3:

Er zijn altijd clubleden aanwezig om door te helpen in noodgevallen.

Sportkledij is NIET verplicht, er mag in vrijetijdskleding gespeeld worden.

Alle wedstrijden zullen tot en met de finale gespeeld worden in poules van 3,

De vrije speler dient al zittend te helpen met schrijven / arbitreren in de voorronde's en halve finales.

4) Bij nieuwe gelijkheid wordt naar 1/3 van de punten gespeeld, zonder nabeurt .

3) Volgens procentuele hoogste reeks .

tenzij in de eerste ronde, door noodzaak in poules van 4

2) Bij gelijkheid van de wedstrijdpunten wordt naar het proportioneel gemiddelde gekeken.

1) Volgens behaalde wedstrijdpunten.

Klassement tot en in de finale :

Spelers van éénzelfde club in een poule spelen eerst tegen elkaar .

De wedstrijden van maandag tot en met vrijdag zullen aanvangen om 19.00u 

Minimumgemiddelde's voor 60 ptn drieband KB = 1.300 en voor 60 ptn drieband MB = 1.135

Vermits dit een vrij tornooi is kan er geen officiële promotie behaald worden voor de KBBB / KBBF.

Spelers die zowel spelen in de KBBB als in de KBBF dienen naar hun punten van de KBBB te spelen.

Een speler kan maximaal één keer opgevist worden als beste verliezer.

Alle spelers van de poule worden op het aanvangsuur verwacht.

Gespeeld gemiddelde gedeeld door minimum gemiddelde.

Proportioneel gemiddelde wordt als volgt berekent: 


