Clubcompetitie 2021-2022 Reglement
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De competitie wordt gespeeld in 2 fasen. De eerste in poule formaat, de tweede met
rechtstreekse uitschakeling.
De competitie begint van zodra de competitieverantwoordelijke het startsein geeft via mail
en eindigt in juni. Fase 1 loopt vanaf het startsein tot 31 mei, onmiddellijk gevolgd door Fase
2. De prijzen worden uitgereikt op een gezellig samenzijn, onmiddellijk volgend op de finales
die gespeeld worden op een nog nader te bepalen datum.
Het aantal afdelingen wordt bepaald door het aantal inschrijvingen
De afdelingen worden samengesteld door loting.
Eerst worden de spelers ingedeeld volgens hun klasse en vervolgens gelijkmatig verdeeld
over de poules.
Iedereen speelt éénmaal tegen elkaar.
Wedstrijden worden gespeeld naar 5 frames.
Bij 5-0 : krijgt winnaar 5 punten verliezer 0 punten.
Bij 4-1 : krijgt winnaar 4 punten verliezer 1 punt.
Bij 3-2 : krijgt winnaar 3 punten verliezer 2 punten.
Stand wordt opgemaakt na iedere maand.
Iedereen speelt minstens twee wedstrijden per maand volgens vooraf bepaalde kalender.
Wedstrijden mogen niet uitgesteld worden, tenzij door voorafgaandelijk schriftelijk akkoord
door het bestuur.
Wedstrijden mogen wel vooruitgeschoven worden.
De speler die eerst vermeldt staat (thuis speelt) neemt het initiatief om af te spreken en
reserveert de tafel. Hij stuurt voor de vijfde van de maand een e-mail of sms naar
tegenstrever met ten minste 3 data en uur waarop gespeeld kan worden. De tegenstrever
antwoord voor de zevende van de maand per e-mail of sms. Indien geen van de
vooropgestelde data past dan doet tegenstrever een tegenvoorstel met ten minste 3 data.
De thuisspeler moet daarop dan antwoorden binnen de twee dagen. Deze e-mails of sms’jes
moeten bewaard worden tot wanneer de wedstrijd is gespeeld. Deze zullen opgevraagd
worden bij discussie over een al dan niet gespeelde wedstrijd.
Niet versturen van uitnodiging binnen de vijf eerste dagen van de maand kan resulteren in
forfait. Niet antwoorden voor de zevende van de maand kan resulteren in forfait.
Bij forfait krijgt de tegenstrever 5 punten. Bij een tweede forfait wordt de speler uit
competitie genomen en worden al zijn wedstrijden alsook die van zijn tegenstrevers op nul
gezet.
Uitslagen worden genoteerd op het daarvoor voorziene wedstrijdblad dat verkrijgbaar is bij
de uitbaters. Na het beëindigen van de wedstrijd dient dit wedstrijdblad door beide partijen
ondertekend en gedateerd te worden en gedeponeerd in de daarvoor voorziene urne.
Het ontbreken van datum en/of handtekening van één van beide spelers kan resulteren in
forfait voor de speler waarvan de handtekening ontbreekt.

•
•

Een speler die de competitie staakt of niet al zijn wedstrijden heeft gespeeld zoals voorzien
heeft geen recht op prijzengeld.
Het bestuur beslist bij betwistingen. Het bestuur is gemachtigd om een speler met
onmiddellijke ingang uit competitie te zetten.
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De wedstrijden worden gespeeld in 2 reeksen van 18 spelers.
Op het einde van fase 1 gaan de acht hoogst geklasseerde van elke reeks rechtstreeks door
naar de achtste finale van de winnaarsronde in fase 2. De anderen gaan door naar de
troostingsronde.
De rangschikking wordt als volgt bepaald:
1. aantal gewonnen frames
2. aantal gewonnen wedstrijden
3. onderlinge wedstrijd
4. hoogste break
Het is mogelijk dat de rangschikking op de website niet correct is bij gelijke stand, omdat we
de sortering niet exact kunnen sturen zoals we willen.
De verantwoordelijke van de clubcompetitie zal dit corrigeren voor aanvang van fase 2.

Fase 2
• De zestien spelers van de winnaarsronde worden via seeding in de tabel gezet als volgt:
1/8 Finales
1. 1a-8b

1/4 Finales

1/2 Finales

Finale

9. W1-W2
2. 4b-5a
13. W9-W10
3. 3a-6b
10. W3-W4
4. 7a-2b
15. W13-W14
5. 7b-2a
11. W5-W6
6. 3b-6a
14. W11-W12
7. 4a-5b
12. W7-W8
8. 1b-8a
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De spelers van de troostingsronde worden via seeding in de tabel gezet als volgt:
1/16 Finales
1. 15a - 18b

1/8 Finales
5. 9a - W1

1/4 Finales

1/2 Finales

Finale

13. W5-W6
6. 12b - 13a
17. W13-W14
7. 11a - 14b
14. W7-W8
2. 16b - 17a

8. 10b - W2

3. 16a - 17b

9. 10a - W3

19. W17-W18
15. W9-W10
10. 11b - 14a
18. W15-W16
11. 12a - 13b
16. W11-W12
4. 15b - 18a
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12. 9b - W4

Alle wedstrijden van de 16e, 8ste en 4de finales worden gespeeld naar best of 5. De halve finales
en de finale van de winnaarsronde naar best of 7. De halve finales en de finale van de
troostingsronde naar best of 5.
De planning van de wedstrijden vanaf de zestiende finales zal ten gepaste tijde medegedeeld
worden, want dit is afhankelijk van de datum van de finalewedstrijden.
Winnaar van de competitie en dus clubkampioen is hij die de finale van de winnaarsronde
wint.
Het prijzengeld wordt uitbetaald op een gezellig samenzijn. Indien men niet aanwezig kan
zijn op dit gezellig samenzijn dan kan men het komen ophalen op één van de
maandagavondtornooien tot uiterlijk 31/07.
Prijzengeld:
Winnaarsronde
1ste
100 € + trofee
2de
80 € + trofee
3de
70 €
4de
60 €
5de
45 €
6de
45 €
7de
45 €
8ste
45 €
9ste t/m 16de
30 €

Troostingsronde
1ste
40 € + trofee
2de
35 €
3de
30 €
volgende
25 €

Hoogste break

0,75 € per punt

