Toelichting

Toernooireglement Open Amelander Driebandtoernooi BC De Boeg

(concept)
Liggen op het te houden toernooi altijd ter inzage. En staan op; www.amelandbiljart.nl
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Het Amelander Drieband toernooi van bc De Boeg is een Drieband
toernooi gespeeld over max. 20 beurten. Volgens algemeen geldende
spelregels. Men speelt één voorronde (poules van 4),met gelijkmakende
beurt. Indeling rondes d.m.v. loting.
V.a. 1/8e finales wordt er vervolgd met een Knock-Out systeem, en let op:
tijdens het Knock-Out systeem is er geen limiet van 20 beurten en geen
nabeurt!

Het Open Driebandtoernooi van

Deelnemers spelen in principe met hun eigen toernooi-moyenne, dat is
het toernooi-moyenne zoals gebruikt bij de laatste voorgaande
deelname. Op grond hiervan wordt men ingedeeld in een klasse met een
minimaal vast aantal te maken caramboles in maximaal 20 beurten. (zie
bijlage )

interessant om vorig toernooi

Toernooi-moyenne is: alle door een speler in het toernooi gespeelde
caramboles gedeeld door het totaal aantal beurten gespeeld in datzelfde
toernooi.

(regel 7)

bc. De Boeg hanteert eigen
toernooi moyennes voor de
deelnemers.
Is daarmee niet afhankelijk van
moyenne opgaven van clubs.
Maakt het voor de spelers tevens
niveau ter herhalen/verbeteren.
Een uitdaging.
Voor spelers die zakken in
moyenne is een regel ingebouwd.
Voor spelers die plotseling in het
toernooi een opvallend hoger

Het begrip “voorgaande deelname”, is geldig indien niet ouder dan drie moyenne spelen is tevens een
regel ingebouwd.(regel 8).
voorafgaande edities van dit toernooi.
Geeft bovendien spelers zonder

5
Spelers kunnen deelnemen indien toernooi-commissie beschikt over een
toernooi-moyenne uit voorgaande deelname.

club, maar met eerdere
toernooimoyenne wel de optie
tot deelname. (zie ook regel 4 en
19)

5b. Heeft een speler niet eerder deelgenomen, doch beschikt daarentegen

Hierbij wordt dan het te maken

wel over bruikbare gegevens uit b.v. het Bierling-de Schepper-Toernooi aantal caramboles overgenomen.
=(Friesland cup), dan kunnen deze gegevens gebruikt worden indien niet Met voorkeur boven regel 9 en
ouder dan drie jaar.
vervolgens 9b

6

Is bij vorige deelname het toernooi door een speler met een hoger Hoger toernooimoyenne kan
toernooi-eindmoyenne afgesloten, dan het toernooi-startmoyenne, betekenen andere klasse, ligt
wordt dit hogere moyenne ingesteld als nieuw toernooi-moyenne. Komt aan tabel(bijlage)
men hierdoor in een hogere klasse, betekent dit tevens carambole
verhoging met 1 carambole.

7

Indien een speler het toernooi voor een tweede achtereenvolgend jaar
afsluit met een lager(L) toernooi-moyenne dan het gehanteerd toernooimoyenne(T), dan wordt het toernooi-moyenne naar beneden aangepast
volgens de formule (2xL+T):3=nieuw toernooigemiddelde.

Door de commissie bij te houden
en toe te passen. Vandaar
bewaar termijn moyennes (ook
op papier ivm dataverlies)
(zie toelichting bij 6)
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Bij een sterk naar boven afwijkende speelwaarden(>20%) in de Dit betekent in ieder geval
voorronde(s),kan de toernooicommissie besluiten tot onmiddellijke minimaal 1 klasse hoger. NOG
opwaardering v.h. toernooi-moyenne voor de volgende fase v.h. bespreken In Toernooicomm. *)
toernooi.

9

Deelnemers, die niet eerder deelnamen, dienen bij opgave over een
actueel club-moyenne Driebanden te beschikken. Dit moyenne dient
minimaal gebaseerd te zijn op één volledig uitgespeelde poule in
clubverband, en mag niet ouder zijn dan 18 maanden. Aangeleverd
moyenne dient controleerbaar te zijn bij betreffende club/vereniging.

9b Deelnemers die niet eerder deelnamen, doch wel over een actueel Libre

Deze regel geeft niet eerder
deelnemenden toch een toegang.
Wel minimaal één poule in
club hebben gespeeld laatste 1½
jaar. (Zie verder regel 8)
Dit gebeurt als laatste alsgeen

moyenne beschikken. Kunnen volgens een speciale tabel (bijlage)een andere bruikbaar 3B moyenne
toernooi-klasse toegewezen krijgen. Ook het libre=moyenne mag niet beschikbaar is. Zie 8*)

ouder zijn dan 18 maanden, en minstens gebaseerd zijn op 1 volledig
uitgespeelde poule in clubverband. En controleerbaar bij betreffende
club/vereniging

Al er helemaal niks
beschikbaar is: regel 19.

10 Speelschema: 1-2;3-4;W1/2-W3/4;V3/4-V1/2. Keuzetrekstoot bepaalt

start v. acquit. Poulespelers regelen onderling scheidsrechter/schrijver.
In halve finales en finales worden scheidsrechters/schrijvers aangewezen
door de wedstrijdleiding.

11 Om te kunnen inschrijven, is er inleggeld vereist. Het bedrag wordt

vastgesteld door de toernooikommissie. Waarbij opgemerkt dat 90% van
het totaal door de deelnemers ingelegd bedrag in de vorm van
geldprijzen wordt uitgekeerd. (Deze worden vooraf kenbaar gemaakt.)

12 Puntentellinge is a.v.

Voorronde 1 dag : Verlies=0, Remise=1 Winst=2p.
13 De poulewinnaars van de voorronde + de beste nrs 2(totaal maximaal 16
spelers), gaan naar de knock-out fase (op basis van punten aantal, daarna
op moyenne percentage.)

14 Vooralsnog geen bonus, sterren regelingen toegepast.

Is aan de Toernooicomm.

15 Het toernooi wordt georganiseerd en geleid door een toernooicommissie
bestaande uit drie clubleden, aangesteld door het bestuur van BC De
Boeg.

16 Indien leden van de toernooicommissie ook zelf deelnemen, dient dit bij
voorkeur zo te zijn gepland, dat er minimaal één commissielid altijd
aanspreekbaar is tijdens het toernooi.

17 Toernooigegevens worden minimaal 3 jaar door de commissie bewaard,

Zie regel 4 ,7 en 8.

waarvan moyenne gegevens ook op schrift.

18 De toernooicommissie kan zich laten bijstaan/adviseren door een

systeembeheerder t.b.v. het verwerken van de toernooigegevens.

19 In reglementair niet voorziene situaties tijdens het toernooi, beslist de

Hiermee b.v. zijn ook deelnemers toelaatbaar
zonder clubgegevens, met evt. de restrictie na
elke voorronde volgt zonder meer herberekening

toernooicommissie.

moyenne.

20 Op besluiten v.d. toernooicommissie tijdens het toernooi, is geen
beroep mogelijk.

21 Het reglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door het bestuur van

Is goede verankering.

bc De Boeg. In overleg met de toernooicommissie.

Vastgesteld/gewijzigd incl. bijlage, tijdens de bestuursvergadering:

Leden kunnen suggesties etc
t.a.v. deze reglementen kwijt bij

Buren(am),

de toernooicommissie. Dit kan

Datum:

leiden tot aanvulling of

Getekend:

voorzitter;

aanpassing v. deze reglementen.
Zie ook 21.

Secretaris;
JH 2015

Bijlage klassentabel;
Klasse
A Klasse
B Klasse
C Klasse
D Klasse
E Klasse
F Klasse
G Klasse
H Klasse

3 B Toern.moy
tot 0.325?
0,80?
1,25?
1,70?
2,50?
4,00?
?

Libre moy
tot – 1,500
1,5 – 1,7
1,7 – 2,5
2,5 – 4,0
4,0 – 7,0
7,0 - <

Te maken
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabel is nog in ontwikkeling, Nog nader
vaststellen en opnemen in reglementen.

