Reglement Clubkampioenschappen 2018

Art.1 Er wordt gespeeld volgens het Reglement van de W.B.B.Weert.
Art.2 De deelnemer speelt volgens het gemiddelde dat bereikt is op het einde
van de competitie 2017-2018.
Art.3 De wedstrijden worden gespeeld op maandag, dinsdag en woensdag avond.
De aanvang is bepaald op 19.30 uur.
Art.4 De wedstrijden worden gespeeld ins ons clublokaal Two Jacks te Weert
Art.5 Maandag is groep A en dinsdag is groep B, woensdag is groep C..
Art.6 De spelers dienen onderling te scheidsrechteren en op te tekenen.
Art.7 Er wordt gespeeld met bonus. Winst kan 2 of 3 punten opleveren, gelijkspel
Kan 1 of 2 punten opleveren en verlies is 0 punten.
Art.8 Kwartfinales: De nummers 1 en2 van iedere groep, gaan door naar de
Kwartfinales, aangevuld met de twee beste nrs 3.
Halve Finales: De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve
finales
Finale: De winnaars van de halve finales spelen om het
clubkampioenschap. Er wordt niet gespeeld om de 3e en 4e plaats
Art.9 Er wordt niet gespeeld voor de poedelprijs.
Art.10 Bij inhaalwedstrijden, uitwijken naar voorgestelde datum of in onderling
overleg.
Art.11 Afmelden alleen indien strikt noodzakelijk bij de leiding. Geen correcte
Afmelding is de wedstrijd verloren met 2-0.
Art.12 Bij gelijke stand in de poule, dan beslist het onderling resultaat. Nog gelijk
dan het procentueel gemiddelde.
Art.13 De wedstrijdformulieren dienen correct te worden ingevuld en in de
daarvoor bestemde map te worden gedeponeerd.
Art.14 De wedstrijdformulieren moeten door beiden spelers worden afgetekend.
Art.15 Bij het spelen van de wedstrijden wordt het speelschema aangehouden
zoals bekend is op het schema
Art.16 Dinsdag-of woensdag avond worden alle wedstrijdformulieren vergaard
door de secretaris, die iedere week zorgt voor een algemene stand op het
nieuwsbord en op de website op internet.
Art.17.In de voorrondes mogen NIET leden meedoen, maar zodra de kwartfinales
Beginnen zijn zij hiervan uitgesloten. Alleen leden mogen verder gaan.
Ook steunende leden mogen deelnemen.
Art.18 Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
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