
Regelgeving Clubkampioenschap Libre 2021 (dagspelers) 

ALGEMEEN 

 Alle deelnemers (12) spelen in een onderlinge competitie éénmaal tegen elkaar. 

 Het twaalfpunten systeem wordt gebruikt voor het opstellen van de stand. Dus 
zowel de winnaar als de verliezende speler krijgen punten in dit systeem. De 
score wordt vertaald naar punten. 

 Gelijkspel is mogelijk. 

 Clubkampioen wordt hij  die aan het einde de meeste punten heeft . 

 Bij gelijk eindigen van 2 of meer deelnemers wordt de stand bepaald aan de hand 
van het aantal gewonnen wedstrijden. Zou dit ook gelijk zijn dan wordt de stand 
bepaald door het % car. 

CORONA: 

 Er wordt dringend aandacht gevraagd voor de op dat moment geldende regels . 

 Om beter te kunnen voldoen aan de 1½m regel word er gespeeld zonder arbiter. 
Zie ook onder wedstrijdorganisatie. 

 Spelers dienen na afloop zowel de randen van het biljart als ook de 
afstandsbediening te desinfecteren. 

 Personen die niet spelen of als schrijver werkzaam zijn worden verzocht 1½m van 
elkaar plaats te nemen in de gezamenlijk verblijfsruimte.  

 Indien eenieder aanwezig is , is het aantal van max 15 aanwezigen snel behaald. 
Misschien is het beter om je aanwezigheid afhankelijk te laten zijn van het spelen 
van de wedstrijd of het behulpzaam zijn bij andere wedstrijden. 

 Indien onverhoopt de reguliere Veluwezoom competitie of PK’s doorgang vinden 
zal er door de wedstrijdleider bekeken worden of aanpassing van het 
speelschema noodzakelijk is. 

 DE WEDSTRIJDLEIDER ZAL INDIEN NODIG WIJZEN OP DE CORONAREGELS . 

WEDSTRIJDORGANISATIE: 

 Elke speeldag vangen de wedstrijden om 13.00u aan. 

 Spelers welke volgens het wedstrijdschema moeten spelen dienen onderling te 
regelen wie na het inspelen de acquit doet. Via loten of anderszins. 

 Spelers zitten op hun stoel als ze niet aan “stoot “ zijn. 

 Spelers dragen ook zorg voor een schrijver en het bijhouden van het scorebord.  
Niet spelende deelnemers worden dringend verzocht hier aan mee te werken. 

 Spelers dragen zorg voor het tellen van hun score en het LUID doorgeven daarvan 
aan de schrijver. 

 Na afloop van de wedstrijd levert de schrijver het scoreformulier in bij de 
wedstrijdleider. 

 Kan een speler op het in het speelschema aangeven tijdstip niet dan draagt hij zorg 
dat zijn tegenspeler dit weet en tevens voor een afspraak om de wedstrijd in te 
halen. Dit kan ook op andere dagen dan maandag. Hij is er tevens voor 
verantwoordelijk voor dat het scoreformulier bij de wedstrijdleider komt b.v. de 
maandag daarna. 


