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15. juni 2022

Turneringen afvikles over 4 afdelinger, som afsluttes hver gang, både i afdeling øst og vest
KLUBBERNE KAN SØGE OM AT VÆRE ARRANGØR AF EN AFDELING, SENEST 1. AUGUST 2022

Mødetid til alle afdelinger: Lørdag Kl. 10.00

1. afdeling: Lørdag den 08. okt. 2022 Kl. 10.00
Spillested: Øst:

Vest:

2. afdeling: Lørdag den 03. dec. 2022 Kl. 10.00
Spillested: Øst:

Vest:

3. afdeling: Lørdag den 11. febr. 2023 Kl. 10.00
Ansøgere: Øst: Nykøbing F

Vest:

4. afdeling: Lørdag den 11. marts 2023 Kl. 10.00
Ansøgere: Øst: Nykøbing F

Vest:

Finale:
Lørdag den 22. april 2023 kl. 10.00
Spillested:
De nævnte klubber er de der indtil videre har søgt, spillested er endnu ikke afgjort

BEMÆRK !! - der skal være min. 8 deltagere for at en tour afdeling gennemføres

Turneringssekretariat Region Vest

Tlf.: +4597182929

hanne@ddbu.dk

Tilmeldingskrav: Klasse A – B og C spillere – efter først til mølle princippet (max. 16 spillere)
Bordkapacitet: Min. 2 caramboleborde

Det vil KUN være muligt at tilmelde sig den region hvor spillerlicens er udstedt til.
Tilmeldingen sker via www.billardresultater.dk under menuen Tours senest mandag kl. 08:30
før turneringsstart i den enkelte afdeling.
Tilmeldingsgebyret er 200 kr. pr. afdeling, som betales ved tilmeldingen – 100 kr. til
afdelingspræmier, 50 kr. til DDBU, samt 50 kr. til præmier ved finalen
Alle tilmeldte spillere indplaceres ved lodtrækning – max 16 spillere pr. tour
Resultater af samtlige 4 tours er pointgivende til DDBU´s (samlede øst/vest rangliste) i 3-bande
carambole.
Der spilles dobbelt knock-out til følgende distance
Kl. A spillere: 15 point
Kl. B spillere: 12 point
Kl. C spillere: 9 point
Der spilles ikke på tid.
Der spilles med efterstød – ved uafgjort afgøres kampen ved shoot-out.
Spillerne er selv behjælpelige som dommere.
Arrangerende klubber har ansvaret for turneringsafviklingen.
De 16 bedst placerede på den samlede rangliste går videre til finale.
Præmiefordeling til afdelingerne og finalen
1. plads 50%
2. plads 20%
3. og 4. plads 15% (der spilles ikke om 3.- 4. pladsen)
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.
Det er KUN muligt at tilmelde sig den region hvor spillerlicens er udstedet til
Der åbnes for tilmelding til ny afdeling, når der er lukket for den forrige afdeling.

Med sportslig hilsen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Elite- og turneringsudvalget
Hanne Rasmussen

