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VIGTIGT !!!

BENYT KLUBBENS ADMINSTRATOR BRUGERNAVN
OG PASSWORD VED TILMELDING TIL ALLE DDBU´S
TURNERINGER
WWW.BILLARDRESULTATER.DK

LOG PÅ:
• SE LISTEN OVER ALLE TURNERINGER.
• TILMELD ANTAL HOLD ELLER INDV.
• NÅR DETTE ER UDFØRT TRYK ”TILMELD HOLD”.
• ORDRE BEKRÆFTELSE KAN UDSKRIVES.
• DDBU SENDER FAKTURA TIL KLUBBEN.

SIDSTE FRIST FOR HOLDTILMELDING 1. JULI 2019
SIDSTE FRIST FOR INDIVIDUEL TILMELDING 15. AUG. 2019

LIDT NYT OG GAMMELT OMKRING TURNERINGEN
Datoplan: - For at undgå overraskelse ved sammenfald af datoer, bør klub/spiller venligst
tjekke datoplan inden tilmeldingen.
Serie 1 og 2:
Tilmeldingen skal ske med snitsum (de 4 spillers gn. snit lagt sammen) – er der 5 på holdet skal
det være de 4 med det højeste snit. – DDBU vil styrkemæssigt fordele holdene i serie 1 og 2
(bemærk de spiller på samme ugedag med forskellig uge nr.)
Benyttes der reserver så holdsummen overskrider det tilmeldte holdsum mere end 4 gange i
grundspillet kan holdet ikke deltage i RF og LF
Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride det tilmeldte holdsum
Serie 1 – tilmeldes med snitsum
Serie 2 – tilmeldes med max snitsum ca. 40,00
Serie 3:
I tilfælde af mange tilmeldte hold, vil der blive benyttet både lige og ulige uger til afviklingen
Handicap turneringer:
I alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede
distance ikke overskride:
Keglebillard 800 point
3-bande carambole 50 point
Oldboys:
For at kunne deltage i oldboys skal man være fyldt 50 år
Oldboys hold: - I tilfælde at mange tilmeldinger, kan vi blive nødsaget til at tage mandag i brug.
2-mands oldboys hold: - Spilles onsdag formiddag
Ungdom:
Må ikke være fyldt 19 år den 1. september i indeværende år
5-kegle: - Deltagelses krav til diverse klasser
Kl. Elite – alle uanset styrke
Kl. M – fra nr. 13 på elite tour rangliste (ved sæsonstart), og derudover alle andre spillere.
Kl. A - spillere med under 15 i keglesnit (i tilfælde af en spiller kun har 3-bande snit bruges
omregningstabellen)
Mixed hold:
Det er tilladt at mixe hold med spilere fra andre klubber i DM 2-mands hold i 5-kegle,
ungdomshold (det er ikke længere tilladt at mixe oldboyshold). Derudover er det muligt at få
dispensation til at spille hold for anden klub (dog KUN 2 spillere med dispensation på ét hold)

Fri tilmelding til følgende holdturneringer:
Serie 1 kegler
Serie 2 kegler
Serie 3 kegler
Oldboys hold kegler
Oldboy 2-mands hold kegler
2-mands hold kegler
Ungdomshold kegler
2. division 3-bande
2-mands hold 3-bande
2-mands hold fri carambole

PRAKTISKE OPLYSNINGER – HOLD TURNERING

Holdturnering
Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte spillere som nr. 1, 2 og 3. – Mindst 3
spillere skal møde op for et hold (ved 3-mandshold skal mindst to spillere møde op).
Udsatte kampe SKAL være afviklet inden 4. sidste spillerunde, dobbeltkampe skal afvikles i første
halvdel af turneringen.
Enhver holdspiller kan i indeværende sæson spille max. 14 holdkampe pr. disciplin i de
indledende runde (dog undtaget puljer hvor der spilles flere kampe end 14). I princippet
bestemmer spillerne/klubben selv hvordan og hvornår kampene spilles.
Er der tale om tre spillerunde = 15 kampe, skal udsatte kampe være afvikles inden 3. runde
påbegyndes.
I alle holdkampe der spilles til handicapdistance - må der spilles ubegrænset antal kampe.
Ved brug af reserver på hold: Såfremt den kamp vindes hvor reserven deltager og holdet derved
fortsætter i slutspillet må den afløste spiller igen deltage i de efterfølgende kampe.
I slutspil og oprykningsspil må holdet ikke have højere holdsnit, end det højeste holdsnit der
er spillet med i grundspillet Dette gælder ikke for hold til handicapdistance
Melder et hold afbud mere end 3 gange trækkes holdet ud af turneringen. Holdet sættes, på
bundlinien og er automatisk nedrykker til en lavere division. Klubben idømmes en bøde (se
bøderegulativ)
Husk!! – vær altid reglementeret påklædt, overhold mødetidspunkt, og indtagelse af alkohol
under stævnet er ikke tilladt, overskridelser af disse bestemmelser medfører diskvalificering.

NYT !!
Har en klub flere hold i samme division/serie er hold 1 højere rangerende end hold 2 o.s.v.
På intet tidspunkt i sæsonen må et lavere rangerende hold have et højere holdgennemsnit
end et højere rangerende holds laveste holdgennemsnit

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato, end
turneringsplanen foreskriver, ALLE udsatte kampe skal være afviklet inden 2. sidste
spillerunde.

PRAKTISKE OPLYSNINGER – INDIVIDUEL TURNERING
Hjemmebane:
Såfremt en klub/spiller ikke har den nødvendige bordkapacitet, kan klubben/spillerne flytte
hjemmebane til en klub i nærheden, dette skal meddeles turneringsledelsen inden
turneringsplanen udskrives. Klubben/spillerne der har fået tildelt arrangementet står for det
fulde arrangement. Hvis arrangementet fravælges går det til nr. 2 i puljen.
Krav for afvikling af Regions- og Landsfinaler:
Min 4 deltagere for at udskrive en Regionsfinale
Ved 3 tilmeldte spillere spilles der en kvalifikation, hvor nr. 1 og 2 går videre til Landsfinalen
Ved 2 tilmeldte spillere til RF går begge videre til LF uden kamp.
Min 5 deltagere for at udskrive et Danmarksmesterskab
Oldboys:
Skal være fyldt 50 år for at deltage i oldboys turneringer
Ungdom:
Må ikke være fyldt 19 år den 1. september i indeværende år.
Ungdomsspillerne kan deltage på lige fod med seniorspillerne i seniorrækkerne.
Alle ungdomsklasserne slås sammen til én turnering – og der spilles med handicapdistancer
Spilletidspunkter:
Søndagskampe
kl. 11.00
Aftenkampe
kl. 19.00
Formiddagskampe
kl. 10.00
Lørdagskampe
kl. 11.00
Kampe på Bornholm
kl. 11.00 (hvor der er deltagere udefra)
(gælder ikke for RF, LF, elitedivision og DM´er)
Cupper:
Bemærk der er grandprix point system (se DDBU´s turneringsreglement under cupper)
Præmier i alle cupper: Der gives præmie til nr. 1, 2, 3 og 4
Ungdomsspillere (må ikke være fyldt 21 år den 1. sept. I indeværende år) må deltage i
ungdomscupper.
Regionsfinalen i ladies-, ungdom-, senior- og oldboyscupper tilfalder den spiller der ligger øverst
på ranglisten
Husk!! – vær altid reglementeret påklædt, overhold mødetidspunkt, og indtagelse af alkohol
under stævnet er ikke tilladt, overskridelser af disse bestemmelser medfører diskvalificering.
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Jan Mortensen, turneringsleder - Hanne Rasmussen

Vedhæftede dokumenter:
Datoplaner kegler og carambole
Distanceliste
Foreløbig puljeinddeling
Indbydelse til cupper
Indbydelse til tours
Bøderegulativ
Turneringsindskud og ydelser (eftersendes efter DDBU´s årsmøde)

