TORNOOIREGLEMENT NATIONAAL KADERTORNOOI
‘14° EREPRIJS Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op’
1. Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op, Kortrijksestraat 19 te Heule richt in het eigen lokaal haar 14°
nationaal kadertornooi op klein biljart in.
2. De speelwijze is kader 38/2. Er wordt gespeeld op 6 biljarts 2m30, lakens Simonis en met ballen Aramith.
3. Zijn speelgerechtigd, geklasseerde spelers met een geldige K.B.B.B. lidkaart, die administratief in orde zijn.
4. TORNOOISAMENSTELLING.
4.a. Er wordt gespeeld in 2 reeksen met volgende samenstelling :
A-reeks :
300 – 220 – 160 punten
B-reeks :
120 – 90 – 60 punten
5. INSCHRIJVINGEN
5.a. Inschrijvingen dienen verstuurd te worden naar Frederik De Moor, Tuttegemstraat 36 te
9870 MACHELEN (O.-Vl.) Mail : frederik.de.moor1@telenet.be
Uiterste datum van inschrijving : 20 februari 2019.
Loting van de speelkalender : 25 februari 2019.
Start van het tornooi : medio maart 2019.
Finale tornooi : zaterdag 15 juni 2019 vanaf 13u30.
5.b.

De inschrijvingen voor tornooien in het eigen district of gewest mogen rechtstreeks aan de
tornooiverantwoordelijke gezonden worden. De punten van de deelnemende speler(s) aan het tornooi
zal door de verantwoordelijke van het gewest gecontroleerd worden.

5.c.

Iedere speler van buiten het gewest Beide Vlaanderen die wenst deel te nemen aan het tornooi moet
inschrijven via zijn clubsportbestuurder met vermelding van klasse en te spelen punten, adres en
telefoonnummer. De clubsportbestuurder zal deze inschrijvingen doorsturen naar de
tornooiverantwoordelijke van de organiserende club. Deze zal op zijn beurt deze spelers laten
goedkeuren bij de gewestelijke sportbestuurders.

5.d.

Het inschrijvingsgeld is bepaald op 12.50 € per speler.
De afrekeningen van de inschrijvingsgelden worden verzameld per club en aangerekend door de
penningmeester aan de club.
Bij verwittigd forfait dient men 15.00 € te betalen, bij onverwittigd forfait 20.00 €.

5.e.

Er zal rekening gehouden worden met opgegeven beletdagen.
Gelieve wel degelijk de beletdata op te geven (en niet bezet door NIDM reeks 4 E bvb.).

6. WEDSTRIJDBEPALINGEN
6.a. Het tornooi wordt gespeeld volgens de geldende reglementen van de K.B.B.B. met uitzondering van
hieronder vermelde wijzigingen.
6.b.

Sportkledij is verplicht.

6.c.

Alle wedstrijden zullen tot en met de finale gespeeld worden in poules van drie spelers.
Wedstrijd 1. speler A tegen speler B.
Wedstrijd 2. verliezer wedstrijd 1 tegen speler C.
Wedstrijd 3. winnaar wedstrijd 1 tegen speler C.

6.d.

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

6.e.

Klassement :
1. volgens behaalde wedstrijdpunten.
2. bij gelijke matchpunten, volgens proportioneel gemiddelde.
3. volgens proportioneel hoogste reeks.
4. bij nieuwe gelijkheid wordt naar 1/3 van de te spelen punten gespeeld, zonder nabeurt.

6.f.

De wedstrijden vangen aan om 19u00. In weekends kan op andere tijdstippen gespeeld worden (14u00).
Een te laat komen van 15 minuten na aanvangsuur komt overeen met een onverwittigd forfait.

6.h.

De tornooiverantwoordelijke van de organiserende club is verantwoordelijk voor het verspreiden van de
kalender naar de clubsportbestuurders, die ze op hun beurt doorsturen naar hun spelers.

6.h.

Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen punten. Een speler die promotie behaalde dient dit
spontaan te melden aan de tornooiverantwoordelijke.

6.i.

In nood kan er aan de vrije speler gevraagd worden om bij een wedstrijd te fungeren als schrijver.

7. PRIJZENGELD
7.a. De totale prijzenpot van het 14° nationaal kadertornooi, Ereprijs K.B.C. Gilde Hoger Op, bedraagt
1200.00 €.
Elke reeks is begiftigd met een prijzenpot van 600.00 € en wordt als volgt verdeeld:
1° plaats : 250.00 €
2° plaats : 200.00 €
3° plaats : 150.00 €
7.b.

Wanneer een speler forfait dient te geven voor de finale, dan mag de tweede geklasseerde van de poule
de finale betwisten. Indien deze forfait het gevolg is van een andere K.B.B.B. finale (Europees, nationaal,
gewestelijk of district) dan krijgt de speler die forfait dient te geven 40.00 €. Het andere deel van de
geldprijs gaat naar de vervangende speler.
Een speler die niet aanwezig is op de prijsuitreiking kan geen aanspraak maken op zijn prijs.

Dit reglement werd goedgekeurd door gewestelijk sportbestuurder, dhr. Albert Verbeken, op 9 december 2018.

