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0496/97.56.49
Aangesloten bij de K.V.B.B.L

BEKER DE STER - ERETROFEE PAUL GOELEN 2018
Beste biljartvrienden,
K.B.C. De Ster nodigt u uit voor hun vrij bekertornooi : “BEKER DE STER - ERETROFEE PAUL GOELEN”.
1. Het tornooi staat open voor alle spelers met een speelgetal dat aantoonbaar is aan de hand van een
recente lidkaart of spelersboekje. Per ploeg mag 1 niet aangesloten speler worden opgesteld, behalve als
kopman.
2. Een niet aangesloten speler wordt herteld na 2 wedstrijden en dit tot de finale. Hij kan bijgevolg na twee
wedstrijden promoveren naar een hoger puntenaantal. Niet aangesloten spelers die in een vorige editie van
onze vrije beker hebben gespeeld, kunnen herzien worden.
3. De wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement van de inrichtende club en geleid door de leden van
diezelfde club.
4. Er wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers, minimum 110 punten, kopman minimum 48 punten vrijspel.
Spelers die 180 punten vrijspel spelen of meer, moeten kader 38/2 (middenvak NIET vrij) spelen. Er wordt
maximum 1 kaderspeler per ploeg toegelaten. Een speler mag maximum 2 reeksen geforceerd spelen.
5. Er worden ook ploegen toegelaten voor alleen vrouwen. Deze zullen met 3 speelsters samen naar minstens
94 punten spelen waarbij de laatste speelster min 48 punten moet spelen (23-23-48).
6. Het te spelen getal wordt berekend, eventueel omgerekend, naar 20 beurten. Speelgetallen behaald op
een 2.10 biljart worden eveneens omgerekend naar 7/8.
7. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per ploeg, te vereffenen bij het eerste aantreden.
8. Er wordt gespeeld op twee biljarts en wel op DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG naargelang de
inschrijvingen. Reservedag is WOENSDAG.
9. Wedstrijdverloop :
A. De speler die opgaat speelt steeds met de witte bal;
B. Er wordt gespeeld volgens het systeem van achtervolging en rechtstreekse uitschakeling;
C. De wedstrijden vangen aan om 19.30 uur stipt;
D. Spelers mogen niet onderling van ploeg verwisselen;
E. Vervangingen zijn toegelaten tot en met de halve finale;
F. Reeds uitgeschakelde spelers mogen niet terug opgesteld worden;
10. Een ploeg die inbreuk pleegt tegen het reglement wordt uit het tornooi gesloten. De tegenstander gaat
automatisch verder.
11. AANVANG van het tornooi : 15 MEI 2018
12. Inschrijven kan tot ten laatste op 30 APRIL 2018 telefonisch, schriftelijk of per e-mail naar :
Alois Joos
GSM : 0498/30.88.19
Toemaathoek 107 2400 MOL
E-mail : alois.joos@skynet.be
GELIEVE HIERBIJ DUIDELIJK TE VERMELDEN OF HET GAAT OM EEN PLOEG MET : KOPMAN VRIJ,
KOPMAN KADER OF ENKEL VROUWEN.
14. Naast de wisselbeker zijn er prijzen in natura voor de finalisten.
15. De club/ploeg welke de wisselbeker driemaal wint binnen de vijf jaar, mag deze beker definitief behouden.
Wij hopen uw inschrijving te mogen ontvangen en danken u bij voorbaat,
Het bestuur

INSCHRIJVINGSSTROOK
CLUB / PLOEG …………………………………………………………………….
SCHRIJFT IN MET

………… PLOEG(EN) met kopman Vrij
………… PLOEG(EN) met kopman Kader
………… PLOEG(EN) met alleen vrouwen

