Vierhoekstornooi wisseltrofee 2017-2018
1ste jaargang
REGLEMENT
1. Organisatie van het tornooi.
-Biljartclub “WILLEN IS KUNNEN” - BOEKEL organiseert het eerste vierhoekstornooi,
dat loopt van oktober 2017 tot april 2018.
-Deelnemende clubs zijn BC Willen Is Kunnen (WIK, Boekel), Kunst en Vermaak (K&V,
Eine), CC Volharding (CCVH, Zottegem) en KKOT (Melle).
-De volgorde van inrichten van dit tornooi is als volgt: WIK, K&V, CCVH, KKOT.
2. Verloop van het tornooi.
-Er wordt gespeeld in de discipline “Vrij Spel”.
-Klassering van de spelers en te spelen punten zijn berekend op basis van 25 beurten
en voor het speelvlakformaat 2.30x1.15 m. Waar nodig worden zij omgerekend naar
formaat 2.10x1.05 m bij middel van de gangbare coëfficiënten.
-Het minimum te spelen punten is 30.
-Iedere club stelt één ploeg van 6 spelers op, zo veel mogelijk van verschillend niveau.
-In principe gebeuren de ontmoetingen op vrijdagavond. Volgens een overeengekomen
wedstrijdschema ontmoet iedere club eenmaal per maand een andere club. In de
zevende maand volgt een finaleavond met de beste 2 spelers van elke club. Iedere
ploeg speelt dus 3 thuis- en 3 uitwedstrijden en een finale.
-Voor het begin van het tornooi bezorgt elke club de inrichter een lijst met deelnemende
spelers en hun punten. Enkel spelers die voorkomen op die ingediende spelerslijsten
mogen opgesteld worden. Elke speler mag slechts voor één club opgesteld worden en
kan tijdens het tornooi niet veranderen van club. Hij kan dus maar op één spelerslijst
voorkomen.
-Voor aanvang van de ontmoeting worden de namen van de spelers overgemaakt aan
de thuisploeg die, rekening houdend met de te spelen punten, een wedstrijdrooster
opmaakt.
-Bij een ontmoeting kan in een ploeg hoogstens één reeds voorziene maar afwezige
speler vervangen worden. Zijn er nog meer afwezigen in die ploeg dan krijgen die
geplande matchen een forfaitscore. Een forfaitmatch telt niet mee voor het aantal
matchen van de aanwezige tegenspeler.

Maandelijkse wedstrijden
Vrijdagavond 20.00 uur
Gelijke beurten
Bezoekers gaan op (met wit)
Clublokaal beurtelings

Finaleavond
Vrijdagavond 20 april 2018, 19.00 uur
Zonder nabeurt
Trekken naar de band
Clublokaal inrichter
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3. Wedstrijdschema.
HEENRONDE
Vrijdag 20 oktober 2017
WIK Boekel
K&V Eine
CCVH Zottegem
KKOT Melle
Vrijdag 17 november 2017
KKOT Melle
WIK Boekel
K&V Eine
CCVH Zottegem
Vrijdag 15 december 2017
CCVH Zottegem
WIK Boekel
KKOT Melle
K&V Eine

TERUGRONDE
Vrijdag 19 januari 2018
K&V Eine
WIK Boekel
KKOT Melle
CCVH Zottegem
Vrijdag 16 februari 2018
WIK Boekel
KKOT Melle
CCVH Zottegem
K&V Eine
Vrijdag 16 maart 2018
WIK Boekel
CCVH Zottegem
K&V Eine
KKOT Melle

Een wedstrijd kan in overleg tussen de betrokken partijen naar een andere datum
verplaatst worden met dien verstande dat de nieuwe datum geen wijziging mag
teweegbrengen in de oorspronkelijk geplande volgorde van de ontmoetingen.
De ploeg die de wijziging aanvraagt verwittigt de organisator.
De finalewedstrijden worden gespeeld op vrijdag 20 april 2018 om 19.00 uur in het
lokaal van de inrichtende club ”Willen Is Kunnen”, Café “De Vliegende Hollander”,
Boekelbaan 153, 9630 Sint-Blasius-Boekel (Zwalm).
4. Puntenberekening.
Voor het INDIVIDUELE klassement:
-Winnaar van een partij is de speler die het eerst zijn te spelen punten behaalt.
-Een winnende speler die uitspeelt in 25 beurten krijgt 10 matchpunten (elke beurt is
dus 0,4 punten waard). Elke beurt minder of meer geeft een vermeerdering of
vermindering met 0,4 punten.
De matchpunten van de verliezer worden berekend met volgende formule:
matchpunten winnaar x gespeelde caramboles verliezer / te spelen caramboles
verliezer.
-Voor het individuele klassement worden de uitslagen genomen van de eerste twee
werkelijk gespeelde wedstrijden van de betreffende speler.
Voor het PLOEGENKLASSEMENT krijgt de club van de winnaar 2 punten en de club
van de verliezer 0 punten. Bij gelijkspel krijgen beide clubs 1 punt.
-De forfaitscore is 2-0 of 0-2.
-Alle gespeelde wedstrijden tellen mee voor het ploegenklassement.
5. Klassementen.
Er worden 3 klassementen opgemaakt:
-het ploegenklassement volgens de behaalde ploegpunten. Bij gelijke stand krijgt de
ploeg met de hoogste som van de matchpunten van al zijn spelers in alle werkelijk
gespeelde partijen de voorrang.
-het individuele klassement per club volgens de individueel behaalde punten in de
eerste twee gespeelde wedstrijden. Bij gelijke stand krijgt de speler met de hoogste
klassering de voorrang.
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-het algemene individuele klassement, stijgend volgens het aantal beurten per
wedstrijd. Bij gelijke stand krijgt de speler met de hoogste klassering de voorrang.
6. Finale.
-De finale wordt gespeeld met de 2 spelers met het hoogste individuele klassement van
elke club, in matchen met opgang bepaald door trekken naar de band en zonder
nabeurt.
-Bij gelijke stand onder spelers van dezelfde club speelt de speler met de hoogste
klassering in zijn club de finale.
-Om te voorkomen dat in de eerste ronde twee spelers van dezelfde club tegen elkaar
moeten spelen wordt een geleide loting gehouden.
-De halve finale wordt door loting bepaald.
-De 2 winnaars spelen dan de finale.
-Bij afwezigheid van één der finalisten mag de eerstvolgend gerangschikte van die club
spelen mits vooraf de organisator te verwittigen.
7. Rapportage.
-Het wedstrijdformulier dat in de ontvangende club gebruikelijk is wordt opgemaakt in
tweevoud of drievoud (naargelang de manier van doorsturen naar de inrichter). De
bezoekers beginnen en staan dus als eerste op het formulier.
- De thuisspelende club verstuurt (via post of e-mail) alle uitslagformulieren naar de
verantwoordelijke van de inrichtende club ”Willen Is Kunnen”:
Marcel Geerts, Kardinaalshoek 27, 9570 Lierde – e-mail: marcel.geerts5@telenet.be
-Na elke wedstrijd ontvangen de clubs via e-mail het ploegenklassement, het individueel
klassement per club en de stand voor de kortste partij.
8. Prijzen.
-De club die het ploegenklassement wint ontvangt de wisseltrofee.
-De winnaar van de finaleavond ontvangt een goede fles wijn.
-De winnaar van de kortste partij ontvangt een goede fles wijn.
-De inrichtende club zorgt voor de aankoop van de prijzen. De gemaakte kosten worden
gedeeld onder de deelnemende clubs en op de finaleavond met de inrichtende club
vereffend.
9. Reglement en betwistingen.
Iedere club verklaart zich akkoord te spelen volgens dit tornooireglement en de
relevante reglementen van de K.B.B.B.
Er wordt door elke club één bestuurslid aangeduid om eventuele betwistingen op te
lossen. Beslissingen worden genomen in overeenstemming of door stemming. Bij
staking van stemmen heeft de inrichtende club een doorslaggevende stem.

Opgemaakt te Boekel op 18 juni 2017
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