Nieuwegein, januari 2015
UITNODIGING VOOR
2e GP Biljart Artistiek ereklasse
6 t/m 8 februari 2015
Het evenement vindt plaats in:

Leiding van de organisatie:

Café-biljart 't Oogh van Vlaerdingh

't Oogh van Vlaerdingh

1e van Leijden Gaelstraat 17-19
3134 LE

Vlaardingen

Tel: 010-2327017
Deelnemers:
Poule A

Poule B

E. Vijverberg (Erik)

Almelo

R. Dericks (René)

Venray

J. de Jong (Jop)

Bathmen

M. van Rhee (Martin)

Groenlo

P. van der Werff (Peter)

Zoetermeer

B. Smits (Benny)

Geldrop

S. Jonen (Sander)

Badhoevedorp

R. Loenen (Randy)

Vlaardingen

J.M. Limbourg (Jean-Marie)

Queue du Bois (B)

R. van Veenendaal (Robert)

Doetinchem

J.C. de Bruijn (John)

Ter Aar

P. Scheers (Pierre)

Bellaire (B)

Reserve:
W. Crols (Walter)

Turnhout (B)

De spelers zijn geplaatst in poule Marseillaise op basis van de uitslag van de 1e Grand Prix ereklasse.
Arbiters:
E. Holzhaus (Ewald)

Amsterdam

J. van de Ven (Jack)

's-Gravenmoer

J. Cornelissen (Jeffrey)

Schiedam

J. Molenaar (Jos)

Almelo

Aanwezigheid van spelers en arbiters:
Alle spelers en arbiters dienen in de voorgeschreven biljartkleding bij de opening aanwezig te zijn op
vrijdag 6 februari 2015 om 10:45 uur.
Een speler die niet speelgereed aanwezig is op het moment dat zijn partij begint, verliest de partij
met 2-0 in matchpunten en 2-0 in sets.
Kleding spelers en arbiters:
Tijdens de opening, de wedstrijden en sluiting is de voorgeschreven biljartkleding verplicht.
Wedstrijdsysteem:
Er wordt gespeeld in 2 poules van 6 spelers op 2 biljarts volgens het setsysteem met 20 groepen van 10
figuren (A t/m J en K t/m T). De wedstrijden worden verdeeld over de beide biljarts volgens onderstaand
schema. Alle wedstrijden tot aan de halve finales, plus de wedstrijd om de 3e plaats, gaan over 2
gewonnen sets (best of three), de halve finale en de finale gaan over 3 gewonnen sets (best of five).

Vrijdag
11:00 uur

Biljart 1
A3 - A4

Biljart 2
B3 - B4

Zaterdag
11:00 uur

Biljart 1
A5 - A6

Biljart 2
B5 - B6

12:15 uur

A2 - A5

B2 - B5

12:15 uur

B1 - B3

A1 - A3

13:30 uur

A1 - A6

B1 - B6

13:30 uur

B2 - B6

A2 - A6

15:00 uur

B2 - B4

A2 - A4

15:00 uur

B4 - B5

A4 - A5

16:15 uur
17:30 uur

B3 - B6
B1 - B5

A3 - A6
A1 - A5

16:15 uur
17:30 uur

A1 - A2
A3 - A5

B1 - B2
B3 - B5

19:00 uur

A2 - A3

B2 - B3

19:00 uur

A4 - A6

B4 - B6

20:15 uur

A1 - A4

B1 - B4

Zondag
11:00 uur

Nr 1 poule A - Nr 2 poule B *

11:00 uur

Nr 2 poule A - Nr 1 poule B *

13:30 uur

Finale (best of five) *

13:30 uur

3e / 4e plaats (best of three) *

* toewijzing biljarts onder voorbehoud
De eindstanden in de poules worden bepaald door resp. matchpunten, set saldo, gewonnen sets en
tenslotte eventueel puntenpercentage.
Lotingen:
Bij aanvang van de GP wordt door loting bepaald welke groep figuren op biljart 1 wordt gespeeld.
Biljart 2 begint dan met de groep die alfabetisch 10 letters verder ligt (A volgt daarbij op T).
Een dergelijke loting vindt opnieuw plaats voor de halve finales en voor de finale. Bij de overige
wedstrijden wordt steeds begonnen met de groep figuren die volgt op de groep die in de laatste set
op het betreffende biljart is gespeeld. Op het ene biljart worden de sets A t/m J gespeeld en op het
andere biljart de sets K t/m T.
Rankingpunten:
De nummer 1 krijgt 12 rankingpunten (maximum aantal deelnemers), de nummer 2 krijgt 11 punten enz.
Voor de totaalstand na 3 Grands Prix worden voor iedere speler zijn behaalde rankingpunten opgeteld.
De ranglijst na 3 Grands Prix wordt bepaald door het aantal rankingpunten en gescoord percentage.
De 8 spelers die de meeste rankingpunten hebben verzameld plaatsen zich voor de Masters.
De plaatsing in poule Marseillaise bij de Masters wordt bepaald door gescoord percentage, rankingpunten
en aantal gescoorde punten.
Speeltijden:
vrijdag 6 februari 2015 van 11:00 tot ca. 21:30 uur.
zaterdag 7 februari 2015 van 11:00 tot ca. 20:15 uur.
zondag 8 februari 2015 van 11:00 tot ca. 16:30 uur.
Bijzonderheden:
Opening:
Afgevaardigde Commissie Biljart Artistiek:
Biljarts:
Lakens en ballen:
Voorzitter van de organisatie:
Wedstrijdleider:

Afgevaardigde van het district
E. Holzhaus
2 Biljarts Wilhelmina
Simonis Rapide 300 - Aramith demonstration
Jeffrey Cornelissen
Tel: 06-26416951
Jeffrey Cornelissen
Tel: 06-26416951

Het gebruik van mobiele telefoon in de wedstrijdzaal is niet toegestaan.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn aan deze Grand Prix deel te nemen dan verzoeken wij u dit
onmiddellijk aan het Bondsbureau (Tel: 030-6008403) en de organisatie mee te delen.
Voor aanvang van de wedstrijden worden de reiskosten en de tegemoetkoming in de verblijfkosten
aan de arbiters uitbetaald.
Tot slot wensen wij u allen een sportieve en succesvolle strijd toe.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND
Ad Klijn, afdeling Wedstrijdzaken

