WEDSTRIJDBEPALINGEN.
De wedstrijden worden gespeeld volgens bepalingen van het Wedstrijdreglement en het
Competitiereglement. Er dient met het volgende rekening te worden gehouden.
1. Bij binnenkomst in de toernooizaal, moet de teamleider zich direct melden bij de
wedstrijdleiding.
2. Bij binnenkomst in de toernooizaal, moet de arbiter zich direct melden bij de wedstrijdleiding.
3. Iedere deelnemer(ster) moet voor elke door hem of haar te spelen partij, tijdig bij het voor haar
of hem aangewezen biljart zijn.
4. Een partij, die niet op tijd kan beginnen, tengevolge van het niet tijdig aanwezig zijn van
spelers/speelsters zal onherroepelijk voor de nalatige speler als verloren worden beschouwd.
5. Het spelen van dubbelpartijen is niet toegestaan.
6. Alleen de in de uitnodiging opgenomen spelers zijn gerechtigd te spelen. Het
roulatieformulier dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de finale toegestuurd te worden aan
de wedstrijdleider van de organiserende vereniging.
7. Elke deelnemer is verplicht om in voorgeschreven biljartkleding te spelen. Het niet naleven
hiervan kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.
8. Indien dit voor een goed verloop van de finale noodzakelijk is, heeft de wedstrijdleider ten allen
tijde het recht om te bepalen dat een partij, in afwijking van het vermelde speelrooster, op een
ander biljart, of in een andere volgorde wordt gespeeld.
9. Het programma wordt in principe zonder pauze gespeeld. Het is aan de wedstrijdleider
desgewenst een pauze of pauzes in te lassen.
10. Zonder toestemming van de wedstrijdleiding is het de deelnemers niet toegestaan de
wedstrijdzaal te verlaten.
Belangrijke opmerking:
De uitslagen van de wedstrijden worden in 1e instantie bepaald in matchpunten.
Voor een gewonnen match (= 3 partijen): 2 matchpunten.
Voor een remise match (= 3 partijen): 1 matchpunten.
Voor een verloren match (= 3 partijen): 0 matchpunten.
Bij een gelijke stand beslissen de behaalde partijpunten. Is ook dat gelijk, dan beslist het
percentage caramboles (behaalde caramboles t.o.v. de te behalen caramboles).

