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A.

ALGEMENE BASISREGLEMENTERING

1. Dit tornooireglement is enkel van toepassing in het gewest Limburg.
2. Deze reglementering blijft in principe ongewijzigd. Indien een wijziging zich toch opdringt,
dan kan dit enkel gebeuren, door een meerderheid in de gewestraadsvergadering. Een
wijziging wordt pas van kracht, na melding ervan, in het verslag van de gewestvergadering
en/of op de website VSFGL .
3. Alle spelers die aangesloten zijn bij VSF GL mogen alle tornooien van erkende -en
beschermde aard meespelen.
4. De categorieën:
i)

A- en B-rankings : ieder lid ongeacht leeftijd of geslacht. (zie punt 5 en 6 )
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ii) Masters 40+
iii) Masters 50+
iv) Masters 60+
v) Ladies
vi) Juniors
vii) Cadets

: ieder lid die minstens 40j is op 31 december in het jaar dat het
seizoen start
: ieder lid die minstens 50j is op 31 december in het jaar dat het
seizoen start
: ieder lid die minstens 60j is op 31 december in het jaar dat het
seizoen start
: ieder lid van het vrouwelijke geslacht.
: ieder lid die geen 21j is op 31 december in het jaar dat het seizoen
start
: ieder lid die geen 16j is op 31 december in het jaar dat het seizoen
start

5 Er worden in alle categorieën 4 tornooien gespeeld zodat we een eindranking
kunnen opmaken voor eventuele afvaardigingen naar het BK.
Enkel bij de Dames en Kadetten wordt er slechts 1(één) tornooi gespeeld.
(Dit is afhankelijk van ons ledenbestand) De winnaar ontvangt een ticket BK.
6. Aan de A ranking mogen alle leden, ongeacht hun spelersklasse, deelnemen.
7. Aan de B ranking mogen enkel leden met spelersklasse 3 deelnemen.
8. Om een A- of B- rankingtornooi te kunnen organiseren, moet de kandidaat-inrichter
beschikken over minimum 6 full - size goedgekeurde snookertafels.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de inrichtende club samen werken met een 2e
club naar keuze.
9. Bij een overaanbod aan kandidaturen zal de gewestraad VSF GL de organisaties op een
objectieve manier toewijzen.
B. De A - B Rankingtornooien
1. Deze rankingtornooien vinden plaats onder het beheer van de gewestraad.
2. Er is een prijzenpot voor elk A en B - tornooi. Deze prijzenpot bestaat uit de
inschrijvingsgelden van de deelnemers aan dit A en B - tornooi. Dit bruto bedrag wordt
verminderd met:
(1) de scheidsrechterskosten, A = 49€,

B = 43€

(2) de clubtoelage . Een organiserende club ontvangt 40 €/speeldag.
Bij een gesplitste organisatie ontvangt de 2e club een clubtoelage van
20€/speeldag.
(3) Het totaal nettobedrag per A en B ranking apart wordt procentueel berekend als
volgt:
A ranking + B ranking
Winnaar
30%
Runner-up
18%
½ fin
22% (2 x 11%)
¼ fin
24% (4 x 6%)
HB
6%
3. Het voorziene ‘Tornooiaanvraagformulier” dient duidelijk en volledig ingevuld in het
bezit te zijn van de VSF - tornooileiding en dit ten laatste voor de aanvang van de 2e
verplichte algemene vergadering van VSFGL.
4. Aansluitend op de 3e verplichte algemene vergadering, zal de beheerraad de tornooien
toewijzen.
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5. Zijn er minder aanvragen dan beschikbare tornooien, dan zal de gewestraad op de 3 de
algemene vergadering dit aankaarten. Zijn er geen kandidaten, dan kan dit tornooi
afgelast worden.
6. Bij een eventuele, ‘niet organisatie’ van een bedongen tornooi, dient de organisator
€ 500,00 te betalen, als schadevergoeding aan het gewest.
7. Indien een club voldoet aan de regels wordt zij erkend als: “Officieel Beschermd
Inrichter”.
8. Op website VSFGL www.vsf-limburg.be wordt ieder rankingtornooi bekend gemaakt.

C. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
1. Inschrijvingen voor alle tornooien kunnen enkel via de website van VSF Limburg.
2. De niet bij VSF aangesloten clubleden moeten eveneens ingeschreven worden. Dit kan
echter enkel via de tornooileider. ( tornooileidinglimburg@gmail.com ) Deze mogen
‘éénmaal’ aan een rankingtornooi deelnemen. Ze worden echter niet opgenomen in het
klassement.
3. De uiterste limiet voor inschrijvingen, is de ‘dag en uur’ welke vermeld staat op de
website VSFGL www.vsf-limburg.be. Na deze datum, kunnen er geen inschrijvingen
meer aanvaard worden.
4. De deelnameprijs is vastgelegd op 15€ voor de A ranking en 10€ voor de B ranking.
Deze kan elk seizoen herzien worden.
5. Voor een A- en B-ranking zijn minstens 24 inschrijvingen vereist.
6. Voor Cadets , Juniors en Ladies zijn minstens 4 inschrijvingen vereist.

D. DATA / LOTING / SEEDING EN UITNODIGINGEN
1. De loting/seeding van een rankingtornooi kan enkel gebeuren door de VSF tornooileider (of een gemachtigde). Om sportieve redenen kan de tornooileider te alle
tijden afwijken van de onderstaande schema’s/lotingen/seedings.
2

Op basis van het aantal inschrijvingen en het aantal beschikbare tafels
kan de VSF-tornooileider (of een gemachtigde) het tornooi laten doorgaan op
1 (één) dag . Dit zal meestal op zondag zijn.
voorbeeld : tot 20 inschrijvingen op 6 tafels
tot 24 inschrijvingen op 8 tafels

3. Als basis voor de loting en seeding zullen de eindstanden van de laatste 4 tornooien
steeds gelden.

A & B Tornooi:
Bij 24 inschrijvingen spelen in 4 poules
De eerste vier (4) van de ranking, seeding in poules. Twee (2) spelers
per poule naar de eindronde op zondag ¼finale.
Geloot worden: de overigen

Bij 25 t/m 32 inschrijvingen spelen in 4 poules
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De eerste acht (8) van de ranking, seeding in eindronde op zondag 1/8
finale. Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag1/8 finale.
Geloot worden: de overigen
Bij 33 t/m 48 inschrijvingen spelen in 8 poules
De eerste acht (8) van de ranking, seeding in poules. Twee (2) spelers
per poule naar de eindronde op zondag 1/8 finale.
Geloot worden: de overigen
Bij 49 t/m 64 inschrijvingen spelen in 8 poules
De eerste zestien (16) van de ranking, seeding in eindronde op zondag
1/16 finale. Twee (2) spelers per poule naar de eindronde op zondag 1/16
finale.
Geloot worden: de overigen
Bij 65 t/m 96 inschrijvingen spelen in 16 poules
De eerste zestien (16) van de ranking, seeding in de poules . Twee (2)
spelers per poule naar de eindronde op zondag 1/16 finale.
Geloot worden: de overigen

4. Na de seeding/loting mogen er geen namen meer aan de lijst, toegevoegd en/of
gewijzigd worden. Bij gevallen van overmacht kan het GTC anders beslissen.
5. Na de loting en seeding, van het A- en B - tornooi, worden alle spelers in kennis
gesteld via de website VSFGL www.vsf-limburg.be.

E. WEDSTRIJDEN/DAGEN/UREN/AANTAL FRAMES
1. A - B - Masters 40+ - Masters 50+ -Masters 60+ -RANKING:
De uurregeling voor deze tornooien is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en
beschikbare tafels, maar steeds volgens schema door de tornooileiding opgesteld.
2. A - B – Masters 40+ - Masters 50+ Masters 60+ -RANKING:
Spelers welke zich plaatsen voor de 1/8e of 1/4e finalewedstrijden, hebben recht op een
schriftelijk bewijs, van de inrichter, waarop de vermelding staat van ‘dag en uur’ dat zij
aanwezig moeten zijn, voor hun eerstvolgende wedstrijd.
3. Na elke 4-frames in een eindronde kan men een pauze inlassen van maximum 10 min,
indien één van de spelers of de scheidsrechter of de tornooileiding dit vraagt. Deze
regel is niet van toepassing op wedstrijden naar ‘best of 5-frames’.
4. Tussen de frames in mogen de spelers slechts maximaal 5 minuten de tafel
verlaten.
7. Deelnemers die zich plaatsen, voor de volgende ronde, mogen het lokaal verlaten, doch
dit op eigen verantwoordelijkheid.
8. Enkel mits akkoord van alle betrokkenen kan men een aangekondigd startuur
vervroegen.

9. Voor elke wedstrijd, moet men zich tijdig, en in wedstrijdkledij, aan de officiële
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inschrijvingstafel aanbieden. Voor de eerste wedstrijd van de dag, betekent dit 15min
voor aanvang van de wedstrijd.
10. Men is steeds verplicht bij vraag zijn VSF - lidkaart voor te leggen. Niet VSF – leden
hun identiteitskaart.
11. Indien zou blijken, dat een “niet-speelgerechtigde” speler deelneemt die niet in de
loting werd opgenomen en zo het tornooi vervalst, zal er t.o.v. de organiserende club
een sanctie opgelegd worden, plus eventueel een organisatieverbod, gedurende een
periode, door de VSF - gewestraad te bepalen.
Deze speler dient onmiddellijk uit het tornooi verwijderd te worden. De uitslagen van
de eventueel voordien gespeelde wedstrijden, worden verlieswedstrijden. De speler kan
wegens onrechtmatige deelname een MS dienen te betalen . Bij een niet – VSF–lid zal
deze boete op de organiserende club verhaald worden.
11. Wedstrijdformulieren voor iedere wedstrijd.


Vanaf de 1/4e finales van het A- en het B -tornooi, worden de officiële
wedstrijdformulieren bezorgd aan de aangeduide scheidsrechters. Na het
tornooi worden ze overhandigd aan de VSF - tornooileiding (of zijn
gemachtigde). Enkel ‘de naam, voornaam en handtekening’, van de betrokken
scheidsrechter, valideert een uitslag en breakscore.

14. De ondergeschiktheid van de leiding van een tornooi:

VSF - tornooileider (of zijn officiële vervanger)

Lokale tornooileider

VSF – voorzitter GSC

Officiële scheidsrechter

Aanwezige scheidsrechter
15. Bij wangedrag van spelers en/of supporters, is de lokale tornooileider verplicht, direct
de VSF - tornooileiding en/of het VSF - secretariaat, hiervan in kennis te stellen.
16. Het aantal te spelen frames op zondag worden :
1/16
1/8
¼
½
fin.
A-tornooi :
bo5
bo5
bo5 bo7
B-tornooi : bo3
bo3
bo5
bo5 bo5
Mast. +40:
bo3/5 bo3/5 bo5 bo5
Mast. +50:
bo3/5 bo3/5 bo5 bo5
Mast. +60 :
bo3
bo3 bo3
Cadets
:
bo3
bo3 bo3
Juniors
:
bo5
bo5 bo5
Ladies
:
bo3
bo3 bo3
F. PUNTENVERDELING
1. Het klassement: alle deelnemende VSF GL- leden worden hierin opgenomen.
2. De puntenverdeling is als volgt vastgelegd:
Cat.
A / B / Masters 40+ / Masters 50+ / Masters 60+ / Cad / Jun / Ladies
Winnaar
50
Runner-up
40
½ fin
30
¼ fin
25
1/8 fin
20/15
poules
10/8/6/4/2
Indien een geseede speler verliest in zijn eerste wedstrijd krijgt hij 5 punten
minder.
3. RANKING en EINDRANKING:
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Na elk tornooi zal een ranking opgemaakt worden. De eindranking is deze na
vier tornooien.
4. Een forfaitgevende speler krijgt ALTIJD nul punten.
Uitzondering: indien een speler afgevaardigd wordt via BBSA/VSF voor een EK of WK
krijgt hij/zij het gemiddelde aantal punten van de laatste 3 tornooien.

G. FORFAITS
1. Een forfaitgevende speler dient, na een aankondiging op website VSFGL www.vsflimburg.be, het inschrijvingsgeld gestort te hebben op het rekeningnummer van de
VSFGL- Boetes en forfaits (rekeningnummer zie website VSFGL www.vsf-limburg.be).
Een forfait bedraagt minimaal het inschrijvingsgeld.
Een forfait bij tornooien waar er geen inschrijvingsgeld is , zoals Cad , Dam of Jun ,
bedraagt steeds 10€.
Belangrijk: Voldoet men niet tijdig aan deze betaling, dan volgt er een schorsing voor
alle VSF- en BBSA-activiteiten.
2. Bij afwezigheid op het aanvangsuur van een wedstrijd =





1e frame verloren op aanvangsuur wedstrijd,
15 min na aanvangsuur wedstrijd = 2e frame verloren,
30 min na aanvangsuur wedstrijd = wedstrijd verloren.
In bewezen gevallen van overmacht beslist de VSF - tornooileiding.

3. Bij een FF ( tijdens of voor aanvang ranking ) krijgt een speler altijd 0 punten.
Zijn inschrijving als deelname ( met 0 punten ) telt wél indien hij effectief gestart is op
de ranking.
Bij een FF voor aanvang zal de inschrijving als deelname niet verwerkt worden in de
ranking.
Een speler die , tijdens de poules , om onsportieve redenen , het tornooi
verlaat, zal een MS krijgen van 25€.

H. SNOOKERKLEDIJ EN SPORTIEVE HOUDING
1. Deftige kledij en een sportieve houding, zijn beide verplicht, zowel voor VSF als niet VSF leden en scheidsrechters.
2. De voorgeschreven kledij is als volgt:
a. een eenkleurig hemd, met lange mouwen, steeds neergelaten en dichtgeknoopt.
b. een lange stoffen broek, van klassieke snit, geen jeans, jeansmodel of ribfluweel.
c. gesloten stadsschoenen
d. das of vlinderdas (verplicht vanaf officiële referees )
e. ondervest of gilet (verplicht vanaf officiële referees )
3. Wie na controle of tijdens de wedstrijd zijn kledij wijzigt, krijgt een forfait voor deze
wedstrijd en een minnelijke schikking.
4. Strenge maatregelen zullen getroffen worden, tegen hen, die het verloop van een
wedstrijd bekritiseren of daden stellen, die van aard zijn, om wanorde uit te lokken.

I. SCHEIDSRECHTERS
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1. Alle scheidsrechters, zonder uitzondering, dienen aan tafel de voorgeschreven kledij te
dragen.
2. Vanaf de 1/2e finales van het A - en B -tornooi zijn officiële scheidsrechters verplicht.
Deze worden aangeduid door de GSC. Voor de finale van de gewestelijke cad-,jun-,
lad- , mast 40+, mast 50+ en mast 60+ zorgen de organiserende clubs zelf voor een
referee met minstens graad 4 uit hun eigen club. Deze organiserende clubs mogen bij
gebrek aan een referee uit eigen club het GSC verzoeken, uiterlijk op woensdag voor de
start van het tornooi, om een vervangende referee aan te duiden. Hiervoor zal 25€
aangerekend worden.
3. Men kan altijd beroep doen op officiële scheidsrechters ( dus ook vóór de 1/2e finales),
deze moeten, door de organiserende club, aangevraagd en betaald worden aan de GSC en
dit uiterlijk op de lotingsdatum.
4. Tot en met de 1/8e finales, kunnen er, onder het toezicht van de GSC, wedstrijden geleid
worden door kandidaat-scheidsrechters , die er aldus hun praktische proef afleggen.
Hiervoor dient niet betaald te worden. De GSC heeft het recht om zelf de wedstrijden uit
te kiezen, zij moet dit niet op voorhand aankondigen. Wel moeten alle frames, van één
wedstrijd, door dezelfde persoon geleid worden.
5. Klachten over de arbitrage moeten onmiddellijk gemeld worden. Betreft het de leiding van
een officieel aangeduide scheidsrechter of een gelegenheidsscheidsrechter, dan moet de
klacht gemeld worden aan de hoofdscheidsrechter. Is deze niet aanwezig, dan via de
lokale tornooileider aan het GSC.

J. TORNOOI-OVEREENKOMST & DOCUMENTEN

1. Bij een tornooi moeten de volgende documenten in de club ter inzage liggen:
Het Tornooireglement VSF gewest Limburg
Het Algemeen Huishoudelijk Reglement BBSA vzw
Het Algemeen Huishoudelijk Reglement VSF vzw
Het Huishoudelijk Reglement VSF gewest Limburg
Het officieel lotingrooster: VSF – tornooileiding, het reglementenboekje
2. De tornooileiding zorgt ervoor, dat de inrichtende club, alle nodige tornooigegevens tijdig
ontvangt.

K. PUBLICATIE DER UITSLAGEN

1. De VSF - tornooileiding is verantwoordelijk voor het doorgeven van tornooi-informatie aan
de VSF-secretaris/sportleider en voor publicatie op website VSFGL www.vsf-limburg.be.
Het betreft hier: aankondigingen (affiches), wedstrijdschema’s, uitslagen,
rangschikkingen, nevenklassementen en eventueel beknopte verslagen.
2. De organiserende club, dient ten laatste, de maandag volgend op de finaledag, alle
uitslagen en de hoogste breakscores en forfaits, te bezorgen aan de VSF - tornooileiding.

L. PRIJZENGELD / AANDENKENS
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1. Voor het prijzengeld bij de A - en B -ranking, zie B 2. Bij de andere tornooien (behalve bij
de Masters 40+ , Masters 50+ en Masters 60+) worden er geen geldprijzen uitgekeerd,
enkel aandenkens.
2. Prijzengeld Gewestelijke A – B – Masters 40+ en Masters 50+ zie punt B 2.
Verdeelsleutel: inschrijvingen verminderd met 40€ organisatiekost club per speeldag
3. Per
-

tornooi zijn volgende aandenkens verplicht voorzien:
winnaar
: 1 trofee
runner up
: 1 trofee
hoogste break : 1 trofee ( niet verplicht )

De organisator mag ook andere prijzen toekennen.
4. Indien meerdere spelers de hoogste break behaalden, gaat de mogelijke trofee naar die
speler die als eerste deze break scoorde.

M. EINDSTANDEN: EX-AEQUO’S EN SELECTIENORMEN
1. De eindstanden worden bepaald, na de vier gewestelijke tornooien.
2. Iedere VSF-speler, die deelnam aan minstens 1 tornooi, wordt opgenomen in de
eindranking.
3. Bij een gelijke
-

puntenstand in de rankings, wordt er rekening gehouden met in volgorde:
het aantal deelnames aan de rankingtornooien.
de hoogste behaalde ronde in de rankingtornooien.
de 2e hoogste behaalde ronde in de rankingtornooien
hoogste break
beslissing gewestraad

4. Enkel spelers, die de Belgische nationaliteit bezitten, komen in aanmerking voor een
selectie voor het Belgisch Kampioenschap individueel.
5. De te verkrijgen plaatsen, in het Belgisch Kampioenschap individueel, worden ieder jaar
bepaald door BBSA en zijn afhankelijk van het totaal aantal leden per gewest.
N. AANVULLENDE REGLEMENTERING
1. Betreffende gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen, op het gebied
van veiligheid en evacuatie, ligt geen enkele verantwoordelijkheid bij VSF-GL.
2. Als er in verband met tornooien, aangetekende brieven worden verstuurd, is men verplicht
om ook een kopie van deze brief per gewone post te versturen.

O. HET A – B - Masters 40+ , Masters+50 , Masters +60 -TORNOOI
1. Deze tornooien worden gespeeld met mogelijke seeding in de 1/8e of 1/16e finales op
zondag en via een poulesysteem op zaterdag waarbij het aantal poules afhankelijk is van
de inschrijvingen.
2. Voor een poulesysteem geldt:
 In elke poule, worden minimum vier spelers ondergebracht. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen, worden de spelers verdeeld in 2, 4, 8, 16 poules .

In elke poule speelt iedere speler tegen alle andere spelers van zijn poule, twee
frames.

LET OP:

In poules van minstens 4 spelers, die door forfaits naar 3 of 2 spelers verminderen
dient men 3 frames te spelen.
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Bij een gelijke stand in punten, zie punt R Gelijke stand in poules.

3. Bij echt een ‘uitzonderlijk’ hoog aantal deelnemers en waar dus spelen in poules niet meer
mogelijk is, gaat men automatisch naar het systeem met ‘directe’ uitschakeling. Deze
beslissing kan alleen genomen worden door de VSF GL - tornooileiding in overleg met de
gewestraad.

P.

Tornooischema A – B – Masters 40+ - Masters +50 – Masters +60 TORNOOI

Tornooischema A – B – Masters +40 - Masters +50 – Masters +60
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.

Tornooiregeling CADETS/JUNIORS/LADIES

Er zijn 4 tornooien voor Juniors en slechts 1 tornooi voor de Dames en Kadetten
De winnaar van dit Dames en Kadetten tornooi wordt afgevaardigd door VSF-Limburg
naar het BK. Bij de Juniors wordt de eerste van de eindranking afgevaardigd.
Speelwijze: In poules geloot met 1 reekshoofd per poule
Speeldagen: junioren zaterdag / kadetten en dames zondag
Minimum aantal tafels: 4 tafels
Er is géén inschrijvingsgeld voorzien voor deze categorieën.
Twee bekers/aandenkens per categorie ( winnaar – runner-up )

HOE BEOORDELEN BIJ EEN GELIJKE STAND IN DE POULES?
Zie punt R Gelijke stand bij poules
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PUNTENVERDELING IN HET TORNOOI!
Is idem aan puntenverdeling A- , B- , Masters- , Masters+50-rankings.
R.

Gelijke stand in de poules.

Poules kunnen bestaan uit minimum 4 tot maximum 6 spelers.
Bij een gelijke stand in de poules, in eender welke categorie, dienen de volgende richtlijnen
gevolgd te worden.
Bij een gelijke stand van spelers in een poule tellen vooreerst ook de winstmatchen en dan het
onderling resultaat . Indien dit niet voldoende is , wordt er vervolgd met een shoot-out op zwart
( bij 2 spelers een bo5 , bij meer als 2 dienen 5 zwarte ballen gepot te worden ) .
Het verschil wordt gemaakt door optelling van de gepotte zwarte ballen.
Bij een shoot-out met 3 spelers spelen eerst de spelers van dezelfde club. De verliezer speelt
verder tegen de derde speler.

S.

Afzonderlijk reglement Beker voor Teams Limburg.
In de bekercompetitie zijn alle reglementeringen identiek
aan deze van de interclubcompetitie. (zie HR VSFGL)
BEHALVE volgende specifieke punten:

1. De beker van Limburg voor teams is uitsluitend voorbehouden aan teams spelende bij VSF
gewest Limburg. ( ook deze van de zaterdagcompetitie )
2. De samenstelling der teams moet dezelfde zijn als deze die zijn opgegeven voor de
interclubcompetitie van het huidige seizoen. Vliegende reserven kunnen slechts aan één wedstrijd
deelnemen in dezelfde speelronde.
3. Alle teams ongeacht hun afdeling mogen deelnemen en kunnen zich hiervoor inschrijven .
4. Het inschrijvingsgeld is éénmalig te betalen en bedraagt € 10,00 / team. Dit bedrag moet samen
met het inschrijvingsgeld voor de nieuwe interclubcompetitie betaald worden.
5. Voor elk der beide finalisten zijn er bekers voorzien. De laureaat ontvangt
tevens de “wisselbeker”.
6. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van het winnende team.
7. Na één jaar moet de wisselbeker door de kapitein of zijn afgevaardigde van de vorige winnaar
overhandigd worden aan hun opvolgers op de erelijst. Dit dient te gebeuren na afloop van de 2 e
finalewedstrijd.
8. Indien de wisselbeker niet overhandigd kan worden of deze beschadigd is, moet het
verantwoordelijke team hiervoor de som van € 250.00 betalen.
9. In de BVL voor teams wordt geen prijzengeld betaald, enkel bekers.
10. De loting gebeurt door het VSF – secretariaat in de loop van de maand september
11. Alle ingeschreven teams kunnen tegen elkaar geloot worden, maar de drie hoogste afdelingen
(ere, eerste en tweede) kunnen in latere rondes toegevoegd worden. Voor iedere ronde is er een
afzonderlijke loting.
12. Het thuisteam zal onmiddellijk na de wedstrijd het wedstrijdformulier opsturen ( fax / mail ).
13. Bij loting wordt bepaald wie “thuisteam” en wie “bezoeker” is.
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14. In de halve finales en finales wordt er met heen -en terugwedstrijden gespeeld.
15 Alle wedstrijden, vanaf de halve finales, worden geleid door officiële scheidsrechters v/h
Limburgse GSC.
16. Gezien vanaf de 32e finales de einduitslag een gelijkspel kan zijn, duiden beide team –
kapiteins elk een speler aan, die in één frame moeten uitmaken wie de winnaar is.
17. Alle bekerwedstrijden worden gespeeld volgens de officiële lotingkalender en dit steeds op
donderdagavond om 19u30.
18. Bekerwedstrijden kunnen vroeger of later gespeeld worden, doch nooit later dan 1 week
voorzien op de officiële kalender. Een eventuele vervroeging of uitstel gebeurt steeds in
overleg met beide teams, elke wijziging moet op voorhand kenbaar gemaakt worden en dit
schriftelijk bij de sportleider VSFGL. (minimum vijf dagen voor aanvang van de wedstrijd)
19. Na afloop van de laatste finalewedstrijd zal bij het thuisteam de wisselbeker overhandigd
worden.
20. Na de loting zal elke speler van een team uitkomende in een lagere reeks 5 punten voorgift
per reeksverschil en per frame krijgen.
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