Biljartvereniging ’t Beertje Weert en Bar Two Jacks
Bandstoot Toernooi 2018
Clublokaal Cafe Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert . Tel 06-10017340.
Regels Bandstoot Toernooi 2018.
Het Toernooi start op maandag 9 juli.
De speeldagen zijn op Maandag. Dinsdag, Woensdag, Donderdag in ons Clublokaal Two Jacks
Maasstraat 42 Weert.
Op Maandag 24 september 2018 zijn de KwartFinales.
Op 27 september 2018 zijn de finales.
De beide verliezende halve finalisten, eindigen op de 3e plaats.
1e prijs
2e prijs
3e prijs

€ 150.00
€ 125.00
€ 100.00

Poedelprijs:
€ 50.00
Het prijzenschema wordt aangepast als de deelname lager is.
Voor de speler die tijdens het Toernooi (voorrondes), de minste poedels heeft gemaakt.
Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 40, verdeeld in 4poules van 10 deelnemers. Zij
die in voorafgaande jaren hebben deelgenomen, hebben de voorkeur bij inschrijving.
Daarbij dient U tevens aan te gegeven de 1e en 2e voorkeur voor de speelavond.
Met deze voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10.00 per persoon.
Er wordt een poedelpot bijgehouden. Deelname hieraan is op basis van vrijwilligheid. Per
avond wordt een bedrag gevraagd van € 1,50 ongeacht het gemaakte aantal poedels. Het
geld uit de poedelpot wordt volledig besteed aan consumptiebonnen tijdens de Finale
avond.
Afmelden kan geschieden tot op de speeldag, doch voor 19.00 uur bij Jo van Goor (0653584826) bij Jac Willems(0495-536911) bij Ton Doensen (06-19641363 en bij Perry Gotzen(
06-23708531).Iedereen een succesvol Toernooi toegewenst. De Organisatie
Reglement Bandstoot Toernooi 2018.

1.Tijdens het Toernooi zijn de Reglementen van de WBB Weert van toepassing met dien
verstande dat een carambole eerst is gemaakt wanneer de speelbal minstens 1 band heeft
geraakt, alvorens bal 2 te raken.
2.De organisatie bepaalt na sluiting van de inschrijftermijn het aantal speeldagen per week
en het aantal deelnemers per speeldag. Uiterste inschrijfdatum is 20 juni 2018.De
organisatie zal zorg dragen dat alle spelers die zich hebben ingeschreven en vorig jaar ook
gespeeld hebben, gegarandeerd aan het Toernooi kunnen deelnemen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 10.00.
3.De organisatie bepaalt wat de speeldagen zijn. Er wordt gegarandeerd dat op Maandag,
Dinsdag, Woensdag en Donderdag, gespeeld wordt. De eerste partij begint om 19.30 uur.
Het Toernooi zal beginnen in de eerste week van juli.
4.Bij verhindering dient de betreffende speler zoveel mogelijk te trachten zijn partij te ruilen
met een partij, die op een andere datum gepland is. Alle betrokken spelers dienen tijdig
geïnformeerd te worden, zo ook de wedstrijdleidingen zeker de tegenstander. Er moeten
naast beide spelers ook een scheidsrechter en een schrijver aanwezig zijn.
5.Bij niet opkomen van een speler zonder (tijdige) afmelding wordt de partij voor de
betrokken speler, verloren verklaard met 2-0. Afmelden kan alleen via de organisatie.
6.Per speeldag is er 1 poule. Hierdoor zijn er maximaal 4 poules. Wanneer er 4 poules zijn,
dan gaan de twee hoogst geklasseerde spelers door naar de kruisfinales, die volgens schema
gespeeld worden.
7.Eindigen 2 of meer spelers gelijk in de Poule, dan beslissen de resultaten van de
Onderlinge wedstrijden over de plaatsing in de eindstand van de poule
Eindigen ook die gelijke dan wordt de beslissing geforceerd door het spelen van een
beslissingswedstrijd. Geeft ook deze geen uitsluitsel, dan wordt de speler die het beste
procentuele gemiddelde heeft, winnaar.
8.Het aantal te maken caramboles wordt voor degene die vorige jaren niet heeft
deelgenomen, afgeleid van de WBB Weert. Het minimum aantal te maken caramboles is
gesteld op 15. In onderstaande tabel geeft het 1e getal het gemiddelde aan, dus niet het
bonusgemiddelde, en het 2e getal het aantal te maken caramboles. Wanneer een speler
meer dan 1 interval teruggaat ten opzichte van het aantal van het begin van het Toernooi,
dan zal de speler het aantal caramboles moeten maken van het begin van de competitie,
verminderd met 1 interval.
9.Spelers die 5 of meer jaren hebben deelgenomen, maken het aantal caramboles volgens
schema, vermeerder met 1 interval.
10.Spelers die 3 of meer jaar geleden hebben deelgenomen en een hoger aantal caramboles
moeten maken aan de hand van het WBB gemiddelde t.o.v het aantal caramboles aan de
hand van bovenstaande punten, moeten het aantal aan de hand van de WBB gemiddelde.
11.Bij gelijke stand in de Finalewedstrijden, volgt een barrage met het aantal te maken
caramboles gesteld op 50%. Wederom gelijk wederom barrage 50%.
12.Er wordt een poedelprijs beschikbaar gesteld voor degene die in de voorronde, het minst
aantal poedels heeft gemaakt over alle poules.

13.In de voorronde wordt voor de poedels een bedrag van € 1,50 gevraagd per wedstrijd. De
opbrengst wordt besteed aan consumpties op de Finale avond.
De consumptiebonnen worden uitgegeven na de halve finalewedstrijden en moeten
helemaal worden opgemaakt. Hiervoor wordt geen geld teruggegeven.
14.Spelers niet aangesloten bij de WBB Weert. Hiervoor zal de organisatie zoveel tijdens de
poulewedstrijden het procentueel hoogste gemiddelde heeft behaald, als hoogstgeplaatste,
aangewezen. Voor het bepalen van dit gemiddelde wordt gebruik gemaakt van de formule:
algemeen gemiddelde poulewedstrijden x 100%: delen door aantal te maken caramboles.
Mogelijk in overleg het aantal te maken caramboles, vaststellen. Wedstrijden worden
verloren verklaard, wanneer blijkt dat een gemiddelde met opzet te laag is aangegeven.
15.Ieder speler moet 1 partij tellen en schrijven.
16. Het reglement heeft geen uitsluitsel, dan beslist de organisatie.
17.Tabel:

Min

- 18

3.250 - 58

5.750

- 82

8.250

- 98

1.000 - 22

3.500 - 62

6.000

- 82

8.500

- 98

1.250 - 26

3.750 - 66

6.250

- 86

8.750

- 100

1.500 - 30

4.000 - 66

6.500

- 86

9.000

- 100

1.750 - 34

4.250 - 70

6.750

- 90

9.250

- 100

2.000 - 38

4.500 - 74

7.000

- 90

9.500

- 100

2.250 - 42

4.750 - 74

7.250

- 94

9.750

- 104

2.500 - 46

5.000 - 74

7.500

- 94

10.000 - 104

2.750 - 50

5.250 - 78

7.750

- 98

10.250 - 104

3.000 - 54

5.500 - 78

8.000

- 98

10.500 - 108

18.Deelnemers welke in vorige jaren al deelgenomen hebben, moeten een maximaal aantal
caramboles maken, dat is afgeleid van hun algemeen gemiddelde in de voorronde van
voorgaande toernooien. Hierbij wordt onderstaand schema gehanteerd.
Gemiddelde

0 0.449

aantal te maken caramboles.

16

0.4500.599

18

0.6000.749

22

0.7500.899

26

0.9001.099

30

1.1001.199

34

1.2001.349

38

1.3501.499

42

1.5001.649

46

1.6501.749

50

1.7501.899

54

1.9001.999

58

2.0002.099

62

2.1002.199

66

2.2002.349

70

2.3502.499

74

2.5002.649

78

2.6502.799

82

2.8002.999

86

3.0003.149

90

3.1503.299

94

3.3003.499

98

3.500 en
hoger

100

Kijk in artikel 8 laatste alinea. Hiervoor wordt een nieuw gemiddelde bepaald ingevolge het
schema.art.16.
Indien van een speler geen WBB gemiddelde bekend is, dient deze minimaal 22 caramboles
te maken. De Organisatie kan op elk moment ingrijpen .

belangrijk om te weten.
1.Als U bij inschrijving aan de Organisatie hebt doorgegeven, dat er tijdens uw deelname
rekening gehouden moet worden met werkzaamheden, vakantie of ander zaken, zal dat
gebeuren.
2.Hebt U geen op - of aanmerkingen doorgegeven aan de Organisatie, dan wordt van U
verwacht dat U op alle speelavonden in uw poule, aanwezig bent.
3.Bij geen toepassing van de punten 1 en 2, dient U uiterlijk om 19.15 uur aanwezig te zijn.
Wij verwachten van U dat U minimaal tot 22.30 uur aanwezig bent, indien mogelijk 1
wedstrijd telt of 1 wedstrijd optekent.
4.Als U na 22.30 uur binnen komt, worden geen wedstrijden meer gespeeld en verliest U de
wedstrijd met 2-0.
5.Later komen vanwege werk of andere belangrijke oorzaak, melden aan uw groepsleider.
De namen staan beneden vermeld.
6.Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld omdat een van de spelers Niet aanwezig kan zijn,
wordt deze wedstrijd verplaatst naar de Inhaalavond.
7.Er mag dus Niet vooruit gespeeld worden.
8.Bijzondere situaties moeten altijd vooraf besproken zijn met de poule-leider.
9.De poule-leider regelt met U de inschrijving en afrekening van het poedelgeld per avond.
Groepsleiders zijn:

Poule A: Jo van Goor tel of 06-53584826
Poule B: Ton Doensen tel 06-19641363
Poule C: Perry Gotzen tel 06-23708531
Poule D: Jac Willems tel 0495-536911
Algemeen: Ton Doensen tel 0495-752073 of 06-19641363

Ton Doensen
Toernooi leiding

