
Reglement Jeugdtornooi 

Biljartclub ’t Sleepbootje Kieldrecht 

(zaterdag 16 oktober 2021) 
 

Art. 1 Het nationaal jeugdtornooi libre en driebanden wordt ingericht in het clublokaal van BCSK, 

Dorpsstraat 119, 9130 Kieldrecht, tel. 03/773.32.23, op zaterdag 16 oktober 2021.  

Art. 2 Het tornooi staat open voor alle jeugdspelers en junioren aangesloten bij de Koninklijke Belgische 

Biljartbond die geen 21 jaar zijn bij aanvang van het sportjaar. 

 Jeugdspelers die geboren zijn voor 1 september 2000 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 1996) 

 

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 libre, dus 8ste tot en met excellentieklasse (30 t/m 

300 punten)  

• op matchtafel voor het driebanden op voorwaarde dat de speler minstens 22 punten 

drieband op klein biljart speelt  

 

Art. 5 Er is een beperking van beurten voor alle categorieën (25 beurten in het libre en 40 beurten 

voor het driebanden). 

 

Art. 6 De spelers dienen 30 minuten voor aanvang van het tornooi aanwezig te zijn. 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 3 biljarts van 2,10 m en op Buffalo Pro, ballen Super Aramith. 

Art. 8 Prijsjes worden voorzien voor alle spelers en worden geschonken door BCSK. Er dient geen 

inschrijvingsgeld betaald te worden. 

Art. 9 Het is de spelers verboden gebruik te maken van alcoholische dranken tijdens hun 

wedstrijden. Alcoholische dranken 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 Nette zwarte basket-of gymschoenen en donkere jeansbroeken zijn toegelaten. 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 wordt het hoogste proportioneel gemiddelde, daarna de 

hoogste serie (ook proportioneel) in aanmerking genomen. 

 

Art. 12 De inschrijvingen kunnen elektronisch ingediend worden, uiterlijk op 3 oktober 2021, op 

volgend email adres: rosier.nick@gmail.com, met kopie naar jefbiancaluca@gmail.com. 

Een bevestiging van inschrijving zal gegeven worden. Bij de inschrijvingen moet duidelijk 

vermeld worden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, biljartclub, licentienummer 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 

sportbestuurder.   

Art. 15 De jeugdreglementen van de KBBB zijn van toepassing. Over onvoorziene gevallen wordt 

uitsluitend beslist door de organisator van het tornooi.  

 

Het jeugdtornooi van Biljartclub ‘t Sleepbootje maakt deel uit van het Verhoeven jeugdcircuit. 

Dit reglement werd goedgekeurd op 3 september 2021 door de nationale jeugdcoördinatoren.  
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