Inschrijfvoorwaarden Carambole Bandstoot Masters
Wedstrijdsysteem
- Er wordt gespeeld in teamverband in de spelsoort bandstoten;
- Bij meer dan 16 inschrijvingen zijn er kwalificatie wedstrijden;
- Het hoofdtoernooi bestaat uit vier teams in vier poules;
- Spelen in meerder teams en/of spelen van dubbelpartijen is niet toegestaan.
Poulefase
- Nummer 1 en 2 uit de poules plaatsen zich voor de kwartfinales;
- Wanneer een team zich terugtrekt uit de kwartfinale dan plaatst de beste nr. 3 over alle poules zich;
- De eindstand in de poule wordt bepaald o.b.v.: matchpunten, partijpunten, percentage van de gemaakte caramboles.
Knock-out fase
- Alle nummers 1 worden gerankt van 1-4 en de nummers 2 worden gerankt van 5-8;
- De ranking van deze teams wordt gedaan o.b.v.: matchpunten, partijpunten, percentage van de gemaakte caramboles.
Vervolgens zal er gespeeld worden via schema: 1 - 8 / 2 - 7 / 3 - 6 / 4 - 5.
Halve finale wordt gespeeld door de winnaars van de Kwartfinales volgens: 1 - 4 / 2 – 3.
De winnaars van de halve finales spelen de Finale, de verliezers zijn gedeeld derde.
Indien een team moet afzeggen dan schuiven de lager geplaatste teams door en zal het reserveteam op plaats 8 worden
geplaatst. Een wedstrijd in de Knock-out fase wordt direct beslist o.b.v. matchpunten, percentage caramboles, matchpunten,
percentage van de gemaakte caramboles of shout-out. Indien een shout-out nodig is dan wordt die gespeeld zodra alle
wedstrijden van die Kwart- of Halve finale zijn gespeeld. Het team wijst zelf een speler aan die de shout-out zal gaan spelen,
waarbij een partijlengte van 25% wordt aangehouden
Kleding
- Een team speelt met alle leden in hetzelfde tenue;
- Zwarte pantalon, zwarte sokken en zwarte schoenen;
- Een team kan in een KNBB tenue spelen of besluiten om te spelen in poloshirt.
Samenstelling teams
- Inschrijfkosten per team is € 50,- en een team bestaat maximaal uit 5 personen, waarvan 1 persoon teamcaptain is;
- Per wedstrijddag mag een team maximaal met 4 spelers aantreden; Per wedstrijd bestaat een team uit 3 personen;
- De deelnemers dienen minimaal het niveau van 1e klasse bandstoten klein te hebben.
- De wedstrijdleiding kan dispensatie verlenen.
Moyennegrenzen/aantal te maken caramboles Moyenne:
3.00 - 4.99
75
caramboles
5.00 - 6.99
100
caramboles
7.00 - 8.99
125
caramboles
9.00 - 11.99
150
caramboles
12.00 - 14.99
175
caramboles
15 en hoger
200
caramboles
Het moyenne wordt bepaald middels: moyenne van de laatste vier deelnames en eventueel KNBB moyennes. De
wedstrijdleiding beslist over het te maken aantal caramboles. Er wordt gespeeld op vier kleine tafels.
Prijzengeld
1e plaats € 750,2e plaats € 450,3e /4e plaats € 150,5e/8e plaats € 50,Sluitingsdatum inschrijving 1 mei 2019.
Poulewedstrijden respectievelijk A,B,C en D worden gespeeld op 18,19 mei, 1 en 2 juni. Aanvang 10.00 uur.
De Kwart-, Halve- en Finale is op zaterdag 15 juni 2019. Aanvang 10.00 uur.
Poules worden gevuld op basis van voorkeur speeldatum rekening houdend met volgorde van inschrijving.
Zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

