Reglement “Sjef Bardoel” Allround toernooi 
1e 	Gespeeld wordt er in de speelsoorten : Libre, Bandstoten en Driebanden.
2e 	Na het verrichten van de trekstoot hebben de beide spelers recht op 2 minuten      inspeeltijd.
3e	Deelnemers dienen tenminste 15 minuten voor aanvang van de partij aanwezig te zijn.
	Bij afwezigheid van een deelnemer, wordt de partij voor deze als verloren beschouwd en gaat de wel aanwezige tegenstander automatisch door naar de volgende ronde.
4e 	Arbitrage en schrijven van elke eerste partij wordt verzorgd door de organisatie, de overige partijen wordt de arbitrage en het schrijven van de volgende partij door de deelnemers zelf verzorgd. 
5e	Na de eerste ronde komt er nog een verliezers ronde, zodat iedereen minstens 2 ronden speelt.
6e	Vanaf de 2e ronde wordt er gespeeld volgens een knock-out systeem. Per ronde gaat een wisselend aantal beste verliezers eveneens door naar de volgende ronde.
7e	De wedstrijden worden bepaald via loting. Na iedere wedstrijdavond kunt u eventueel informeren bij “de Maaspoort” (475618) wanneer u moet spelen.
8e 	Van spelers kan het gemiddelde herzien worden.
9e 	Bij gelijkspel beslist de acquitstoot Best of Five 
10e	Winnaar van de partij zal de volgende partij arbitreren, de verliezer schrijft de 
volgende partij.
11e       De beste verliezers worden bepaald door middel van een berekening die is 
            gebaseerd op het percentage behaalde caramboles van de laatste verloren partij
            en het aantal gespeelde beurten in die partij 
12e	In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.                                
De toernooi leiding is in handen van Peter van Bommel, George van Kuppeveld en Irene Rijssemus. Over de uitslagen kan niet worden gereclameerd.

			Schema te maken caramboles
(libre moy)	(toernooi moy) 	Libre	Bandstoten	3Banden
0   -  0.99	0 – 0.49		8	5		3
1   -  1.49	0.5 – 0.74		14	6		4
1.5- 1.99         	0.75 – 0.99		18        7                     4 
2   -  2.49	1 – 1.24		22	 8		5
2.5-  3.49	1,25 – 1.49		30	12		6
3.5-  4.49        	1.5 – 1.99 		35        14                   7
4.5 -  5.49	2 – 2.49		40	16		8
5.5-  6.99	2.5 – 3.49		45	18		9
7   -  9.99	3.5 – 4.49		50	20		10
10 – 49	4.5 – 4,99 		75	25		10
50 en hoger	5 en hoger		150	40		10





	



	 

