ENKELE REGELS BIJ HET KERSTTOERNOOI
Net als voorgaande jaren organiseren wij het welbekende Kersttoernooi. Echter qua
organisatie wijken we i.v.m. de Corona situatie af ten opzichte van voorgaande jaren.
Het is niet mogelijk om alle spelers tegelijk te laten komen.
Het is jammer maar het kan niet anders.
* We spelen zoals bekend in teams. Zes teams van elk vier personen die in wisselende
partijvolgorde op de verschillende dagen spelen.
Zie het speelprogramma op het bord en op de site. We maken net als bij het Libre
gebruik van 2 tafels.
* Het systeem van partijpunten blijft hetzelfde. Dat wil zeggen dat aan de winnaar van
de partij 2 punten worden toegekend aan het team en bij remise 1 punt.
Na optelling van de resultaten van het team, op het eind van de middag, zal aan het
team met de hoogst behaalde punten een bonuspunt worden toegekend (bij gelijk
aantal punten kijken wij naar het percentage gemaakte caramboles)
* Net als bij de Libre competitie gaan we spelen in 3 blokken en beginnen dus met
2 teams om 10.00 uur en vervolgens de volgende 2 om zowel 13.00 en 15.00 uur.
Per tijdslot worden er 2 partijen gespeeld op tafel 1 en 2 op tafel 3.
* Mocht iemand een heel tijdslot te lang vinden om aanwezig te zijn, dan zal er (in
hoge uitzondering) rekening mee worden gehouden.
Wel laten weten aan de toernooileider!!
* De te maken caramboles zijn op basis van 30 beurten. Er wordt doorgespeeld
tot dat er minimaal 1 deelnemer zijn aantal caramboles heeft behaald. Is dit
de speler die het spel begonnen is, dan heeft de tegenstander nog recht op een
aanvangstoot en kan eventueel een remise behalen.
* Bij verhindering van een van de spelers zal een vervanger zijn plaats innemen.
Deze vervanger is degene die binnen het team wat betreft moyenne het kortst
bij hem staat.
* Je kunt enkel spelen op de aangewezen tijd. Wel zullen we rekening houden met de
bezorgers van Tafeltje Dekje.
* Arbitrage wordt door de teams onderling ingevuld (eventueel aanvulling
bestuursleden)
* Toernooileider op woensdag is Roelof Pit (314937) en op donderdag Ton Dillerop
(314790)
Een fijn toernooi gewenst namens de wedstrijdleiding

