GEWEST ANTWERPEN

1ste NATIONAAL JEUGDTORNOOI
EREPRIJS

“JOS VERHOEVEN”

STICHTER BILJARTFABRIEK VERHOEVEN
Sportjaar 2018-2019
Art. 1

*** Speeldatum 30 maart 2019

De firma VERHOEVEN, Antwerpsesteenweg 109, 2390 Malle tel. 03/312.11.59, stelt op zaterdag
30 maart 2019 haar fabriekslokalen, 38 jaar na de toenmalige jeugdfinales 1982, wederom
open voor de jeugd.

Art. 2

Het tornooi staat open voor alle jeugdspelers en junioren aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Biljartbond (KBBB) die geen 21 jaar zijn bij aanvang van het sportjaar (geboren na 31 augustus
1997). Ook niet-aangesloten jeugdspelers worden toegelaten opdat zij, na meerdere deelnames
zouden toetreden tot de KBBB.
Jeugdspelers die geboren zijn voor 1 september 1997 moeten minimaal behoren tot 2de of 1ste
klasse libre klein biljart. Indien te weinig junioren inschrijven om de nodige poules te maken,
staat dit jeugdtornooi ook open voor gefedereerde senioren op voorwaarde dat:


zij destijds meegedaan hebben aan de jeugd- en/of juniorencompetities



ze momenteel excellentieklasse vrij spel KB of minstens 2° klasse vrij spel MB spelen



ze de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben bij aanvang van het sportjaar (geboren na
31 augustus 1993)

Art. 3

Minimaal drie wedstrijden worden voorzien per deelnemer, met gelijke beurten.

Art. 4

Het tornooi is open gesteld:


op klein biljart voor alle categorieën vrijspel en/of bandstoten,



op matchtafel voor het driebanden op voorwaarde dat de speler in staat is om een
moyenne van rond 0,400 te spelen.

Art. 5

Er is een beperking van beurten voor alle categorieën (20 beurten in het libre en/of
bandstoten, 40 beurten voor het driebanden).

Art. 6

Een speler die zonder verwittiging 15 minuten na het gestelde aanvangsuur op de
wedstrijdkalender niet in het lokaal aanwezig is, bekomt forfait.

Art. 7

Er wordt gespeeld op 2 biljarts van 2,30 m en op 1 matchtafel van 2,84 m (lakens Simonis,
ballen Super Aramith).

Art. 8

Geldprijzen worden voorzien voor alle spelers en worden geschonken door de firma
Verhoeven. Er dient geen inschrijvingsgeld betaald te worden.

Art. 9

Het is de spelers verboden gebruik te maken van alcoholische dranken en te roken tijdens
hun wedstrijden. Alcoholische dranken en rookgerief mogen zich in geen geval bevinden op
het tafeltje bestemd voor de spelers. Een speler die hierop betrapt wordt, zal onherroepelijk
uit het tornooi genomen worden.

Art. 10 Sportkledij is verplicht! Basket-of gymschoenen en jeansbroeken zijn verboden. Bij voorkeur
een zwarte broek of zeker een donkere stadsbroek. Het is eveneens toegelaten om in een
eenkleurige polo of hemd met korte mouwen te spelen. Als er meer spelers van dezelfde club
zijn, moeten ze wel dezelfde outfit dragen.
Art. 11 Klassement:
1. wedstrijdpunten met promotiegemiddelde
2. wedstrijdpunten met gemiddelde
3. wedstrijdpunten onder het gemiddelde
4. bij gelijkheid van wedstrijdpunten en proportioneel gemiddelde, wordt er onmiddellijk een
wedstrijd gespeeld naar 1/3 van de punten met verplichte opgang en ongelijke beurten
Art. 12 De inschrijvingen kunnen gebeuren naar Dirk Op De Beeck (verantwoordelijke sport jeugd)
via Dirk@fitmix.be of naar Patrik Mintjens (jeugdcoördinator) via p.mintjens@skynet.be
uiterlijk op 15 maart 2019. Een bevestiging van inschrijving zal gegeven worden. Spelers
van buiten het Gewest Antwerpen dienen zich in te schrijven via hun gewestelijke
jeugdsportbestuurder.

Bij de inschrijvingen moet duidelijk vermeld worden: naam,

voornaam, adres, geboortedatum, biljartclub, licentienummer (indien aangesloten) en te
spelen punten (klasse).
Art. 13 Aan de clubsportbestuurders wordt gevraagd dit reglement uit te hangen in het lokaal. De
gewestelijke jeugdverantwoordelijken zorgen voor een gepaste verspreiding van dit tornooi
reglement in hun eigen gewest.
Art. 14 Het is verboden de biljartzaal te verlaten zonder toelating van de verantwoordelijke
wedstrijdleider Dirk Op De Beeck.
Art. 15 De jeugdreglementen van de KBBB zijn van toepassing. Over onvoorziene gevallen wordt
uitsluitend beslist door de organisator van het tornooi.

Dit jeugdtornooi maakt deel uit van een regelmatigheidcircuit, bestaande uit meerdere
organisaties tijdens het sportjaar 2018-2019, onder impuls van de GJC Antwerpen.
De GJCA en haar leden Andy De Bondt, Dirk Op De Beeck, Patrik Mintjens, Eddy Willems, Louis Masson &
Bianca danken reeds bij voorbaat de spelers voor hun deelname.
Dit reglement werd goedgekeurd op 02-02-2019 door de heer Joannes Franssen, Nationaal
Jeugdvoorzitter KBBB.

