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Den Danske Billard Union indbyder hermed til Classic Masters 2018-19.
Turneringen afvikles over 8 afdelinger, som afsluttes hver gang, der kræves max. 8 deltagere.
KLUBBERNE KAN SØGE OM AT VÆRE ARRANGØR AF EN AFD. SENEST 1. AUG. 2018
Mødetid til alle afd.: Lørdag kl. 10.30 (se sidste side)
1. afdeling: (fri carambole)
Spillested:

Lørdag den 1. sept. 2018 kl. 11.00

2. afdeling: (1-bande carambole)
Spillested:

Lørdag den 29. sept. 2018 kl. 11.00

3. afdeling: (cadre 47/2)
Spillested:

Lørdag dem 20. okt. 2018 kl. 11.00

4. afdeling: (cadre 71/2)
Spillested:

Lørdag den 24. nov. 2018 kl. 11.00

5. afdeling: (fri carambole)
Spillested:

Lørdag den 12. jan. 2019 kl. 11.00

6. afdeling: (1-bande carambole)
Spillested:

Lørdag den 16. febr. 2019 kl. 11.00

7. afdeling: (cadre 47/2)
Spillested:

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 11.00

8. afdeling: (cadre 71/2)
Spillested:

Lørdag den 20. april 2019 kl. 11.00

Tilmeldingen indtastes via www.Billardresultater.dk > Book turnering > Classis Master
senest mandag Kl. 08:30 før turneringsstart i den enkelte afdeling
Tilmeldingsgebyret er kr. 50 pr. afdeling, som betales ved tilmeldingen (ved evt. afbud
tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke)
Tilmeldingskrav er gyldig spillerlicens, dansk statsborgerskab, og minimum x,xx i års snit – ved
mere end 8 tilmeldinger til en tour vil Elite og Kl. M have fortrinsret, og det nødvendige antal
spillere vil blive siet fra i forhold til tilmeldt gennemsnit.
For at tilmelde sig Fri Carambole, Cadre 47/2 og Cadre 71/2 skal man bruge sit Fri Carambole
snit.
For at tilmelde sig 1-Bande Carambole skal man bruge snit 1-Bande snit.

Turneringssekretariat
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Distancer og maks indgange
Fri Carambole – 300 point eller maks. 20 indgange.
Cadre 47/2 – 200 point eller maks. 20 indgange.
Cadre 71/2 – 150 point eller maks. 20 indgange.
1-Bande Carambole – 75 point eller maks. 25 indgange
Resultater/Rangliste
Spillerne får point for hver tour, og de 4 bedst placerede spillere får ved den sidste tour overrakt
medaljer.
Ved pointlighed: - Ved pointlighed er det den spiller, der har opnået bedst placering på ranglisten
der er højst rangerende
Spillere får følgende antal point.
Nummer 1. 50 point
Nummer 2. 30 point
Nummer 3. 20 point
Nummer 4. 10 point.
Nummer 5. 8 point.
Nummer 6. 6 point.
Nummer 7. 4 point.
Nummer 8. 2 point.
Ved pointlighed: - Ved pointlighed er det den spiller, der har opnået bedst placering på ranglisten
der er højst rangerende.
Et andet krav for at blive blandt de 4 bedste er at man skal have deltaget i minimum 5 ud af 8
tours.
Den spiller som har deltaget i minimum 5 af de 8 tours og opnået flest point, kan ved den sidste
tour kalde sig for Denmark Classic Masters vinder ved en medaljeoverrækkelse efter sidste tour.

På grund af transport-udfordringer mellem landsdelene beder vi de arrangerende klubber
om at følge disse retningslinier – under forudsætning af, at sekretariatet foretager den
automatiske lodtrækning, så den kan offentliggøres senest onsdag før stævnet.
Arrangerende klub sørger for at afvikle 1. runde sådan at kampe mellem lokale spillere
sættes i gang først – og arrangerende klub udsender senest fredag en plan over de 4
første kampe.
Spillere der har en lang rejse til arrangerende klub, gives på den måde mulighed for at
møde op til 1½ time senere. Dette kræver at de der benytter sig af denne mulighed, på
forhånd tilkendegiver deres rejseplaner og desuden er omhyggelige med – i løbet af
lørdag formiddag – at holde arrangør orienteret om eksakt mødetidspunkt.
Det er vigtigt at understrege, at dette IKKE eliminerer den fastsatte mødetid, som
generelt er ½ time før stævnestart – vi laver blot en fleksibel løsning på en udfordring,
der for nogle kan betyde en ”arbejdsdag” på op til 19 timer; afsluttende med en kamp af
væsentlig betydning.

Med sportslig hilsen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Elite- og turneringsudvalget
Hanne Rasmussen
Brande den 01. maj 2018

