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Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon en moet voor aanvang van de eerste wedstrijd betaald 

zijn aan de wedstrijdleider. Alle wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Er wordt gespeeld volgens de 

spelregels en de moyennetabel van biljartdistrict Berkel en Slinge. Bij het begin van de wedstrijd 

wordt er eerst getost, daarna krijgt iedere speler drie minuten inspeeltijd. Bij niet KNBB-leden en zij 

die niet bij Vriendenkring spelen, kan het aantal te maken caramboles na twee wedstrijden worden 

aangepast. De puntentelling is volgens het 10-puntensysteem. Dit is: de te maken caramboles 

gedeeld door 10; afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld iemand moet 25 caramboles maken; hij krijgt 

dan voor iedere 2,5 caramboles 1 punt. Dus bijv. 8,1 punt is 8 punten. De winnaar krijgt dus altijd 10 

punten.  Vanaf de kruisfinales of achtste finales zijn de volgende regels van toepassing: Bij een 

gelijkspel wordt een nieuwe partij gespeeld met een maximum van 20% van de te maken caramboles 

(er wordt naar boven afgerond). Wordt ook in deze partij gelijkgespeeld dan is diegene winnaar die in 

de reguliere partij de relatief hoogste serie heeft gemaakt. De eerste twee van de poule plaatsen zich 

voor de kruisfinales c.q. achtste finales. De nr's 2 worden bij een gelijk aantal wedstrijdpunten 

aangewezen op basis van het percentage. Als dit gelijk is, gaat de speler met het hoogste moyenne 

door. In de kruis- en kwartfinales wordt het knock-outsysteem toegepast. Een ieders medewerking 

om tijdig (=13.00 uur) aanwezig te zijn is noodzakelijk voor het goed verlopen van het 

wedstrijdschema. Tellen en schrijven hoort hier ook bij. Verzetten van wedstrijden is niet mogelijk 

dan na overleg met de tegenstander en met toestemming van de wedstrijdleiding. Indien iemand 

zich plaatst voor de volgende ronde en deze wedstrijd niet kan spelen, wordt de speler die direct 

achter hem is geëindigd, opgeroepen. Deze dienen zich dan ook beschikbaar te houden voor het 

spelen van de volgende ronde. Als u de finale niet kunt spelen, verzoeken wij u zich terug te trekken 

uit de kruisfinales zodat nr. 3 in uw plaats kan spelen; dit om een goed verloop van de finales te 

garanderen. Mocht u zich niet terugtrekken dan kunt u het daaropvolgende jaar van deelname 

worden uitgesloten. Ook indien een deelnemer niet komt en zich niet tijdig afmeldt, wordt hij/zij van 

verdere deelname uitgesloten en vervallen alle wedstrijdresultaten van/tegen deze deelnemer. Deze 

bepaling geldt ook indien een deelnemer ziek wordt of op andere wijze niet kan spelen. De 

wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of mogelijk onvolledig is.

        


