
Zomertornooitje biljart: Carambole versus Toppenbiljart

Een wedstrijdje voor de fun tussen BC NOH en BC OEZITDADEE

In de 2
e
 en 3

e
 week van augustus organiseert onze 2 clubs een tornooitje tegen elkaar.

Elke club stelt 6 personen op die het tegen elkaar zullen opnemen bij lottrekking in de voorgaande week.

Voor de wedstrijden Toppenbiljart is het heel simpel: 2 spelers spelen tegen elkaar en moeten er voor zorgen dat de 5 ballen in het gat aan de overzijde gaan.

Uitzondering op de bestaande regels voor dit tornooi:

- alle spelers hebben steeds een nabeurt indien de beginnende speler zich heeft uitgespeeld. Er wordt dus met gelijke beurten gespeeld

- de einduitslag wordt ook bijgehouden van de ballen die er in gespeeld zijn (bvb 3-5)

Voor de wedstrijden Carambole is het ook heel simpel: 2 spelers spelen tegen elkaar en moeten het te behalen punt spelen. 

Een punt maak je door met je speelbal de 2 andere ballen te raken. Indien je ze niet raakt, gaat de beurt naar de tegenstander. Indien wel, mag je verder spelen.

De speler die opgaat speelt steeds met geel, de andere met wit.

Hoeveel bedraagt het te spelen punt?

Voor BC NOH is het eenvoudig. Zij kennen de punten van hun spelers op 25 beurten.

Het minimum punt dat moet gespeeld worden in 25 beurten is 25 punten.

Alle spelers van BC OZDD moeten dus 25 punten spelen in 25 beurten MAAR ze mogen zelf kiezen om een hoger punt te spelen en die punten mogen ze bij een andere 

speler in mindering brengen. Bvb: Jamme gaat 35 spelen ipv 25 (10 meer) en schenkt 5 punten aan 2 andere spelers waardoor die maar 20 meer moeten spelen.

20 is het minimum te spelen punt. Ook hier wordt de einduitslag bijgehouden  (bvb 23-25 in 19 beurten)

Puntenverdeling:

de winnende speler wint 2 punten

bij gelijkspel iedere speler 1 punt

verliezer = 0 punten

Aangezien bij BC OZDD 6 wedstrijden op een avond worden gespeeld en bij BC NOH maar 3 wedstrijden wordt er 2x bij BC NOH en 1X bij BC OZDD gespeeld in de eerste week.

Hou dus alvast maandag 12/08 en woensdag 14/08 vrij om de carambole wedstrijden te spelen en dinsdag 13/08 voor de toppenbiljart, start om 20u.

De 2 beste spelers van elke club gaan door naar de halve finales. Deze worden gespeeld in de 2e week op 20 en 21 augustus.

De beste speler van elke club gaat door naar de finale. De finale wordt gespeeld op woensdag 28 augustus, eerst top in Time's en dan carambole in 't HK.

Aangezien dit nog nooit georganiseerd werd, hebben we ook geen flauw benul van hoe dit zal verlopen maar we rekenen op de sportiviteit van onze spelers.

We maken er gewoon leuke avonden van. Een pintje drinken en deelnemen is belangrijker dan winnen.

Supporters zijn natuurlijk in grote getallen welkom!!!

Geinteresseerde spelers mogen hun naam doorgeven voor eind juli aan:

voor BC NOH : Eddy ; voor BC OZDD : Etienne

Indien meer dan 6 spelers kandidaat zijn, worden de 6 gekozen door lottrekking.


