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16. november 2018

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med
DM kvalifikation 2018-19.
Turneringen afvikles over 8 afdelinger, som afsluttes hver gang, der kræves min. 10 deltagere.
KLUBBERNE KAN SØGE OM AT VÆRE ARRANGØR AF EN AFD. SENEST 1. JULI 2018
Mødetid til alle afd.: Lørdag kl. 10.30 og søndag kl. 09:45
1. afdeling: Lørdag den 27. jan. 2018 Kl. 11.00 og søndag den 28. jan. 2018 Kl. 10.00
Spillested: BK Grøndal
2. afdeling: Lørdag den 10. marts 2018 Kl. 11.00 og søndag den 11. marts 2018 Kl. 10.00
Spillested: Vejle BK
3. afdeling: Lørdag den 07. april 2018 Kl. 11.00 og søndag den 08. april 2018 Kl. 10.00
Spillested: BK Grøndal
4. afdeling: Lørdag den 05. maj 2018 kl. 11.00 og søndag den 06. maj 2018 kl. 10.00
Spillested: Varde BK
5. afdeling: Lørdag den 25. aug. 2018 kl. 11.00 og søndag den 26. aug. 2018 kl. 10.00
Spillested: BK Grøndal/CCB
6. afdeling: Lørdag den 20. okt. 2018 kl. 11.00 og søndag den 21. okt. 2018 kl. 10.00
Spillested: Fredericia
7. afdeling: Lørdag den 03. nov. 2018 kl. 11.00 og søndag den 03. nov. 2018 kl. 10.00
Spillested: Albertslund, - ændres til BK Grøndal (ændret d. 20-08-2018 p.g.a. UMB WC)
8. afdeling: Lørdag den 15. dec. 2018 kl. 11.00 og søndag den 16. dec. 2018 kl. 10.00
Spillested: Varde
DM Finale: Fredag - søndag den 11., 12. og 13. januar 2019
Spillested: Vejle Billard Klub
1. afdeling 2019: Lørdag den 09. febr. 2019 kl. 11.00 og søndag den 10. febr. 2019 kl. 10.00
Spillested: Vejle
2. afdeling 2019: Lørdag den 09. marts 2019 kl. 11.00 og søndag den 10. marts 2019 kl. 10.00
Spillested: BK Grøndal/CCB
3. afdeling 2019: Lørdag den 06. april 2019 kl. 11.00 og søndag den 07. april. 2019 kl. 10.00
Spillested: Bristol
4. afdeling 2019: Lørdag den 18. maj 2019 kl. 11.00 og søndag den 19. maj. 2019 kl. 10.00
Spillested: Randers
Turneringssekretariat
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Tilmeldingskrav: Dansk statsborgerskab, og minimum 0.450 i årsgennemsnit. Ved mere
end 32 tilmeldinger til en tour vil Elite- og klasse M spillere have fortrinsret, og det
nødvendige antal A-spillere vil blive siet fra i forhold til årsgennemsnit.
Hvis der er mere end 32 tilmeldinger med Elite- og klasse M niveau, er
tilmeldingstidspunkt gældende; altså først-til-mølle princippet.
De 16 bedst placerede på ranglisten direkte til DM finalen
Kun Elite- og Klasse M spillere kan deltage i DM finalen, og kvalifikation til DM finalen tilfalder
derfor de 16 bedst placerede på ranglisten der samtidig opfylder disse kriterier.
Tilmeldingen indtastes via www.Billardresultater.dk under 3 Bande Tours
senest mandag Kl. 08:30 før turneringsstart i den enkelte afdeling.
Ved pointlighed: - Ved pointlighed er det den spiller, der har opnået bedst placering på ranglisten
der er højst rangerende.
Tilmeldingsgebyret er kr. 300 pr. afdeling, som betales ved tilmeldingen.
Heraf går 50 kr. til DDBU, samt 50 kr. til præmier i DM finalen.
Alle tilmeldte spillere indplaceres ved lodtrækning – max 32 spillere pr. tour
Der spilles dobbelt knock-out. - Distancen 30 points (2 time outs). - max 45 indgange
Der spilles på tid 40 sek. pr. stød.
Der spilles med efterstød – ved uafgjort afgøres kampen ved shoot-out.
Spillerne er selv behjælpelige som dommere.
Arrangerende klubber har ansvaret for turneringsafviklingen.
Præmier fordeling til hver afdeling:
Præmierne i turneringen består, foruden tilmeldingsgebyrerne (200 kr. pr. spiller) af et tilskud fra
DDBU på 3.000 kr. pr. afdeling samt et beløb på 5.000 kr. pr. afdeling, betalt af tour- og DM
sponsor Sehard Mal ApS. Der vil således ved fuld tilslutning være en samlet præmiesum på
14.400 kr. pr. afdeling. Desuden kan hver afdeling udbydes til en navne-sponsor for 5.000 kr.,
hvorved sponsor får den pågældende tour-afdeling opkaldt efter firma-navn. Derved bliver den
potentielle præmiesum 19.400 pr. afdeling.
Til DM finalen vil præmiesummen, ved fuld tilslutning til 8 tours, bestå af 50 kr. fra hver tilmeldt
spiller i alle tours, i alt 12.800 kr., og desuden 10.000 kr. betalt af tour- og DM sponsor Sehard
Mal ApS., hvilket giver en potentiel præmiesum på 22.800 kr.
Udbetaling af præmierne foregår umiddelbart efter den enkelte turnerings afslutning efter
følgende fordelingsnøgle:
1. plads 40 %
2. plads 20 %
3. og 4. plads, 10 % (der spilles ikke om 3. - 4. pladsen)
Nr. 5. - 8. 5 %.
Fordeling gør sig gældende til DM finalen:
1. plads 50%
2. plads 20%
3. og 4. plads 15% (der spilles ikke om 3.- 4. pladsen)
De 5 bedste afdelinger ud af 8 er gældende til DDBU´s rangliste i 3-bande carambole.
Ranglisten vil være opdateret senest onsdag efter afviklingsdatoen
Tilmeldingsgebyr betales ved tilmelding, og ved evt. afbud tilbagebetales tilmeldingsgebyret
IKKE, d.v.s. ved afbud/udeblivelse er pengene tabt.

Der åbnes for tilmelding til ny afdeling, når der lukkes for den forrige afdeling.

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

