
Zomertornooi 2021 Reglement: 

- De spelers contacteren elkaar zo snel als mogelijk (liefst telefonisch) om de wedstrijden te plannen 

voor zowel hoofdtabel als reeksen 

- De 1/16 finale en 1/8 finales van de hoofdtabel en de 1/4 finales van de reeksen worden bij voorkeur 

gespeeld vóór 21 juli 2021 

- De 1/4 finales van de hoofdtabel en de halve finales van de reeksen worden bij voorkeur gespeeld 

vóór 10 augustus 2021 

- De  halve finales en finale van de hoofdtabel en finales van de reeksen MOETEN worden gespeeld 

voor 23 augustus 2021 

- De wedstrijden worden gespeeld aan trainingstarief, zijnde 2.5€ per uur 

- Bij reservering tafel zeggen dat het om wedstrijd zomertornooi gaat 

- Bij aankomst in de club, u aanbieden bij de uitbaters en wedstrijdblad zomertornooi vragen 

- Na de wedstrijd, het ingevulde wedstrijdblad afgeven aan de uitbaters 

- Elke wedstrijd wordt gespeeld in een sfeer van fair play 

- Je kan de volledige hoofdtabel en de reeksen bekijken en volgen via een link die zo snel als mogelijk 

zal worden rondgestuurd. 

- De resultaten zullen bijna dagelijks aangepast worden.  

=> Wanneer je ziet dat uw volgende tegenstrever gekend is mag je deze alweer zo snel als  

     mogelijk contacteren om deze wedstrijd vast te leggen. 

 

Prijzenpot: Iedereen heeft prijs:  

 De verliezers van de 1/16 finales en 1/8 finales van de hoofdtabel alsook de verliezers van de 

kwartfinales van de reeksen krijgen telkens 2 drankbonnetjes. 

 De verliezers van de kwartfinale hoofdtabel krijgen een waardebon van 10€ 

 De verliezers van de halve finale hoofdtabel en van elke reeks krijgen een waardebon van 20€ 

 De runner up van de hoofdtabel en van elke reeks krijgt een waardebon van 40 euro 

 De winnaar van de hoofdtabel en van elke reeks krijgt een waardebon van 60 euro 

 

Alle prijzen worden uitgedeeld op de algemene vergadering op maandag 23 augustus 2021 om 19uur. Wij 

hopen alvast op uw aanwezigheid en wensen u veel succes. 

 

Namens het bestuur danken wij u voor uw deelname 

Gerry Van Gheem 

Voorzitter 

Snookerclub Quality Zele 


