Turneringsregler/Billardreglement
Vedtaget i 2015 (Sidst ændret i 2015)
Alle kampe begynder Kl. 18.00 i Billardlokalet på GRØNDAL MULTICENTER
1. For at kunne starte i de af billardafdelingen arrangerede turneringer, skal deltagerne have
et ikke mere end 3 år gammelt snit, registreret i FSKBH, DFIF eller Dansk Billard Union.
Deltagere skal senest 8 dage før kampdatoen være tilmeldt udvalget.
1 a. Tilmeldingerne skal indeholde Telefonnummer Til Holdledere for hvert hold
der tilmeldes. Telefonnummer vil blive skrevet i programmet
1 b. Alle klubber kan stille 1 eller flere hold til vores turneringer holdene skal dog altid
sættes efter snit. klubber kan ligeledes slå sig sammen og danne et eller flere hold,
Efter aftale med udvalget.

2. Et hold består af 3 henholdsvis 2 spillere. Holdlederen vil inden kampen få udleveret et
holdkort, der skal afleveres i udfyldt stand inden kampen starter.
2 a. 3-mandsholdene inddeles i rækker efter holdsnittet. Såfremt en forening deltager med
flere 3-mandshold er der fri oprykning fra en lavere til en højere række, mens ingen
spiller må rykke ned uden udvalgets skriftlige tilladelse.
Hvis en forening har flere hold i samme række, må ingen af spillerne være reserve for
andre hold i samme række. Der skal stilles med mindst 2 spillere ved kampens start, og
holdet skal være fuldtalligt en time senere. Sker dette ikke, gennemføres kampen med 2
spillere, der så skal spille som 1. og 2. mand.
Anden gang dette sker, udelukkes holdet af turneringen.
2 b. 2 mandshold: Tilmeldte spillere er bundet til holdet hele turneringen.
(I specielle tilfælde kan der dispenseres herfra efter aftale med udvalget.)
Reserverne kan benyttes på alle hold, dog kun på et hold pr. aften.
Møder der kun 1 mand op til kampen spiller denne sine kampe som normalt.
Anden gang dette sker, udelukkes holdet af turneringen.
3. Afbud skal meldes til modstanderen samt til en fra udvalget senest kl. 14:00
dagen inden kampen skal spilles.
Enkelmands Afbud skal meldes til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden
kampen skal spilles.
Kan der ikke stilles fuldt hold til en match, så kan kampen gennemføres med én
manglende spiller. Dette må kun ske én gang - ved gentagelse udelukkes holdet af
turneringen.
På 3-mandsholdene stilles der op i styrkerækkefølge efter snittet - en manglende spiller
skal betragtes som værende 3.mand.
Hvis de 2 fremmødte vinder deres kampe, så vinder holdet matchen.
Hvis den eneste fremmødte ved 2-mandsholdkampe vinder sine kampe, så ender matchen
uafgjort.

4. Vunden holdkamp giver 2 match point. Uafgjort holdkamp giver 1 match point til
hvert hold.
Vunden kamp giver 2 kamp point. Uafgjort kamp giver 1 kamp point til hvert hold.
Når turneringen er slut afgøres stillingen således:
Flest match point - flest kamp point - hold snit - flest kegler - indbyrdes kamp.
Ved uafgjort enkeltmandskamp gives 1 point til hver spiller.
Ved uafgjort cupkamp spilles der omkamp til 1/3 distance.
Et det stadigvæk uafgjort spilles der herefter til kvart distance.
5. Hver deltager skal stille op til kamp og spille spillet for at kampen kan vindes.
Hvis man nægter at spille idømmes foreningen en bøde på 150 kr.
Ved udeblivelse uden afbud idømmes foreningen ligeledes en bøde på 150 kr.
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til 300 kr. og der vil endvidere ske en
udelukkelse fra deltagelse i resten af turneringen.
Alle kampe, der ikke er en del af en færdigspillet omgang, tages med ud af
turneringen.
6. Hvert hold skal stille med en kvalificeret keglerejser og/eller afskriver.
Hvis et hold ikke kan opfylde dette krav, må det meddeles udvalget, som så vil
søge at skaffe kvalificeret hjælp.
En spiller der har afsluttet sin serie, skal fjerne sig fra bordet mens hans
modstander spiller.
Omkring bordet må kun de implicerede spillere opholde sig. Ingen må under
kampen give gode råd eller komme med tilråb, der kan forstyrre spillet.
Keglerejserens afgørelse er indiskutabel.
Udvalgets henstillinger skal efterkommes, ligesom alle spillere har pligt til at rette
sig efter billardlokalets ordensregler.
7. Afviklingen af kampene skal foregå efter Dansk Billard Union’s regler.
Løbende revideret - og senest vedtaget på årsmødet i maj 2015.

Alle kampe afvikles i GRØNDAL MULTICENTER
i FSKBH´s billardlokale
Mail: lokalet@ FSKBH-billard.dk
Henvendelser ang. turneringerne bedes rettet til afdelingsformand
Thorbjørn Jensen Mobil: 60 46 95 81 Mail: thorbjorn@FSKBH-billard.dk
Alle ønsker om flytning af kampe skal ske på mail til:
Hans-Jørgen Stenhøj hans-joergen@FSKBH.dk

