Reglementen 51e Veteranentoernooi
Degene, die in het jaar waarin het toernooi gehouden wordt, 65 jaar of ouder wordt, kan
meedoen. Maximum aantal deelnemers: 44
Het toernooi wordt gehouden op de eerste woensdag van het nieuwe jaar, behalve wanneer dit
op 1 januari valt, in de lokaliteit van BV Onder Ons te Beverwijk.
De spelsoort die gespeeld wordt is Libre.
Er wordt gespeeld via de KNBB competitiewedstrijdtabel, waarbij het minimum aantal te
maken caramboles 12 is, het maximum 100.
Van het aantal te maken caramboles volgens de competitiewedstrijdtabel kan door de
organisatie enige procenten worden afgetrokken.
Indien er geen competitiemoyenne bekend is, wordt het PK moyenne gehanteerd. Is ook dit niet
beschikbaar wordt het verenigingsmoyenne genomen.
Iedere wedstrijd duurt 30 minuten. Binnen deze 30 minuten gewonnen en het aantal te maken
caramboles gehaald is 2 matchpunten en 100%
Niet het aantal te maken caramboles gehaald, maar na berekening op percentage toch winnaar
is 2 matchpunten en het aantal procenten.
Voor de verliezer 0 matchpunten. Bij remise iedere speler 1 matchpunt en het berekende
percentage.
Voor aanvang van de partij wordt door de arbiter getost. De winnaar hiervan begint, tot de 30
minuten om zijn, op aangeven van de organisatie. Er is geen nabeurt en is men met een serie
bezig, wordt deze afgebroken. Echter, maakt de tosswinnaar de partij uit binnen de 30 minuten
dan heeft de andere speler recht op de nabeurt, totdat de 30 minuten om zijn. Is hij dan nog met
een serie bezig, wordt deze op dat moment gestopt.
Klassement eindstrijd:
a. Behaalde partijpunten
b. Bij gelijk aantal punten wordt het hoogste percentage gerekend (gemaakte caramboles
gedeeld door aantal te maken caramboles)
c. Indien gelijk aantal procenten, hoogste serie in procenten, gevolgd door hoogste
steunserie in procenten.
d. Indien die ook gelijk zijn, beslissing via loting door de organisatie.
e. Gezien het strakke schema begint het veteranentoernooi ieder jaar exact om 10.00 uur.
De prijsuitreiking zal ongeveer 17.00 uur plaatsvinden.
f. Iedere deelnemer krijgt voor de jaarwisseling een schrijven waarin het complete schema
wordt weergegeven.
g. Onsportief gedrag kan door de organisatie bestraft worden door puntenaftrek, dit ter
beoordeling van de arbiter aan de tafel, die dit onmiddellijk doorgeeft aan de
organisator. Bij herhaald onsportief gedrag kan diskwalificatie plaatsvinden, dit ter
beoordeling van de organisator na overleg met de dienstdoende arbiter.
Er wordt gestreden om: de eerste plaats jaartal en naam winnaar gegraveerd in een wisselbeker
die een jaar ten toon gesteld wordt in de lokaliteit waar de winnaar domicilie heeft. Daarnaast
winnen de nummers 1, 2 en 3 een herinnering.
Iedere deelnemer krijgt een vloeibaar aandenken mee naar huis.
Opgemaakt: 1 december 2015.
Piet Klompmaker organisator.

