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ALGEMEEN T.B.B. KAMPIOENSCHAP COMPETITIE TEAMS

PLAATSING

Voor deze Algemene Kampioenschappen (nacompetitie) zijn geplaatst de kampioensteams
van iedere klasse in de disciplines Libre en Driebanden.

TEAMSAMENSTELLING

De samenstelling van de teams bestaat uit 5 spelers, dus ook voor de teams uit de hoogste
klasse.
Zowel bij het libre als bij het driebanden kan het team alleen bestaan uit spelers die hebben
deelgenomen aan de betreffende competitie van het zojuist voorbije seizoen.
Indien  spelers  van  geplaatste  teams  inmiddels  zijn  overgeschreven  naar  een  andere
vereniging mogen deze toch uitkomen voor  het kampioenteam.  Invallers moeten voldoen
aan de geldende regels van de klasse van het kampioenteam

MOYENNES

Spelers die onder controle van hun moyenne staan zijn niet gerechtigd uit te komen.
Voor  spelers  in  deze  nacompetitie  worden  de  aanvangsmoyennes  gehanteerd  van  het
zojuist voorbije seizoen.
Voor spelers waarvan tijdens het zojuist voorbije seizoen het moyenne is gecorrigeerd wordt
dit gecorrigeerde moyenne gehanteerd.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem en onder de bepalingen uit het T.B.B.
Wedstrijdreglement Competitie.
Verantwoordelijkheid en zorg voor de arbitrage, correcte invulling en ondertekening van het
Wedstrijd Uitslag Formulier en tellijsten berusten bij  de teamleiders van de deelnemende
teams.

LOTING

De Wedstrijdleider Competitie verricht de loting voor zowel het libre als het driebanden. Bij
een oneven aantal teams wordt 1 team vrijgeloot voor de 1e ronde.
De  loting  bepaalt  tevens  in  welk  lokaal  de  wedstrijden  van  de  1e ronde  zullen  worden
gespeeld.
De lokalen voor de halve finale en de finale worden eveneens meteen vastgelegd. Er wordt
zodanig geloot dat in alle lokalen minimaal 1 thuiswedstrijd plaatsvindt.

Deelnemende  teams  via  de  clubsecretaris  en  lokaalhouders  zullen  tijdig  op  de  hoogte
worden gebracht over speeldata, wedstrijdrooster, sterktestaat enz.

Als een team in hetzelfde seizoen in beide spelsoorten kampioen is geworden dan mag dit
team kiezen in welke spelsoort het wil uitkomen.

Als  vervanger  wordt  dan  het  team uitgenodigd  dat  als  2e in  die  klasse  en  spelsoort  is
geëindigd.
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SPEELLOKALEN

De lokalen  van  de kamploensteams komen vanzelf  als  eerste  in  aanmerking voor  deze
wedstrijden.  Bij  het  eventueel  niet  beschikbaar  zijn  hiervan,  zal  door  de  Wedstrijdleider
Competitie naar vervangende lokalen worden gezocht.

SPEELDATA

De wedstrijden zullen in beide disciplines worden gespeeld in het weekend direct  na de
laatste speelronde van die discipline.

Vrijdag    Halve finale aanvang 20.00 uur
Zaterdag Finale aanvang 13.00 uur

Wedstrijduitslagformulieren / tellijsten

De teamleiders dienen ervoor te zorgen dat uitslagen en tellijsten direct na afloop van de
wedstrijden in bezit  worden gesteld van de Wedstrijdleider Competitie.  Dit  kan digitaal of
persoonlijke bezorging aan het huisadres.

HULDIGING / PRIJSUITREIKING

Namens de T.B.B. is er voor beide disciplines een bestuursfunctionaris aangewezen voor de
huldiging en prijsuitreiking.
De uiteindelijke kamploensteam ontvangen een diploma en beker.

Tilburgse Biljart Bond
Wedstrijdleider Competitie
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