Visé Voie, 206/07
4041 – VOTTEM

Saison sportive
2017 – 2018

******************

***************

Tweede zomerbeker 5-kegel
Matchtafel
**************************
1.- SYSTEEM :

REGELEMENT
***************
Deze beker is toegankelijk voor alle al dan niet aangesloten biljartliefhebbers.
Alle wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van B.C.Vottem.
Alle wedstrijden worden gespeeld op MT naar 2 winnende sets van 60 ptn voor de
voorwedstrijden en de halve finale. De finale wordt gespeeld naar 3 winnende sets.
Bij het opstellen van de kalender zal rekening gehouden worden met de beletdagen van
de spelers.

2.- SPEELWIJZE : Dit tornooi wordt gespeeld in verschillende rondes.
De 1ste ronde wordt gespeeld in poules om aldus een klassement te kunnen opmaken.
In de 2de worden de halve finales gespeeld (volgens het aantal inschrijvingen met 12 of 18 spelers in de ½
finale) en volgens het aantal poules zullen ofwel de eerste 2 of de eerste 3 gekwalificeerd zijn voor de finale. 5
spelers zullen geklasseerd zijn voor de finale. De wedstrijden zullen voornamelijk de vrijdag avond om 19.30 of
de zaterdag namiddag gespeeld worden.
3.- MECANISME : De voorwedstrijden zullen starten vanaf de maandag 29/06/18. Na de voorwedstrijden
zullen de ½ finales voorzien worden. De finale wordt gespeeld op een zaterdag in 1
speeldag in augustus/september 2018. De finalewedstrijden worden gespeeld naar 3
winnende sets.
4.- BELONINGEN : Geldprijzen voor de 5 finalisten en een beker voor de winnaar
5.- WIJZE KLASSEMENT :
Voorwedstrijden en ½ Finale
(2 winnende sets)

Finale (3winnende sets)

6.- INSCHRIJVINGEN :
Bij Sébastien Lemestrez :

Uiterste datum : 08/06/18.

Overwinning in 2 sets= 1 matchpt en 3 setptn
Overwinning in 3 sets = 1 matchpt en 2 setptn voor de winnaar
en 1 setpt voor de verliezer
Verlies in 2 sets
= 0 matchptn en 0 setptn
Overwinning in 3 sets = 1 matchpt en 5 setptn
Overwinning in 4 sets = 1 matchpt en 4 setptn voor de winnaar
en 0 matchptn en 1 setpt voor de verliezer
Overwinning in 5 sets= 1 matchpt en 3 setptn voor de winnaar
en 0 matchptn en 2 setptn voor de verliezer
Verlies in 3 sets
= 0 matchptn en 0 septn

e-mail : lemestrez.sebastien@hotmail.com ou
Tel of fax : 04 / 265 05 80 of GSM : 0494/23 27 13
VERGEET NIET UW BELETDAGEN OP TE GEVEN!!

Prijs deelname 15 € te betalen aan de toog bij op de dag van de eerste wedstrijden.
Voorzitter,
Sportbetsuurder,
WILLEMSEN Stéphane
LEMESTREZ Sébastien

