VBU’s Turneringsreglement
(Sidste opdatering aug. 2020)
Oksbøl den 22. august 2020

_______________________________________________________________________________________________

§ 1.

Generelle bestemmelser

Stk. 1.

Vestjysk Billard Unions (VBU) turneringsleder fastsætter, og udskriver, hvert år turneringer og
stævner, hvortil der er den nødvendige tilslutning.

Stk. 2.

Turneringerne, stævner og de enkelte kampe afvikles i henhold til dette reglement samt dommerregulativet.

Stk. 3

I alle turneringer gives der for vunden kamp 2 matchpoints, for uafgjort kamp 1 matchpoints og
for tabt kamp 0 matchpoints.

Stk. 3

Alle spillere betaler selv sine rejseomkostninger.

Stk. 4

Spilletidspunkter for turneringer fastsættes af VBU’s turneringsledelse. Spillestedet skal være
åbent senest 30 minutter før starttidspunktet.

Stk. 5

Hvis der er angivet et mødetidspunkt før første kamps spilletidspunkt, er spilleren/holdet forpligtet til at møde op. Der kan meddeles force major.

Stk. 6

Reglerne om hjemmebane kan af VBU’s turneringsledelse fraviges, når den arrangerende klub
ikke har tilfredsstillende materialekapacitet eller faciliteter

Stk. 7

Under afvikling af turneringskampe må tobaksrygning ikke finde sted i spillelokalet.

Stk. 8

Arrangerende klub af turneringer betaler en evt., billardleje

Stk. 9

Alle deltagere i VBU’s turneringer skal have en startlicens (tidligere startbog). Enkelte turneringer kan dog være undtaget herfor.

Stk. 10.

Der kan kun udstedes 1 startlicens til en spiller i hver af de forskellige billarddiscipliner, jf. dog
stk. 11.

Stk. 11

Startlicens til at spille for en anden klub, kan udstedes hvis klubben ikke selv råder over materiale (carambolebord, poolbord etc.) i den pågældende disciplin, eller hvis klubben ikke kan oprette mindst et daghold til en specifik turnering (her Pensionistturneringen).

Stk. 12

I de tilfælde hvor myndighederne fastsætter regler eller henstillinger til suspension af alle
sportslige aktiviteter eller lignende, fastsætter VBU vejledninger til sæsonens videre fremtidige
turneringsaktiviteter og -afviklinger

Stk. 13

Klubskifte
Der er frit klubskifte, også indenfor sæsonen. Har man spillet en holdkamp i indeværende sæson, gælder endvidere stk. 14.

Stk. 14.

Ved klubskifte gives en karantæne på minimum 60 dage i holdturneringen. Er der et økonomisk
mellemværende mellem spiller og klub, kan der ikke opnås en startlicens før dette, eller karantænetiden, er udstået/afviklet.

§ 2.

Startlicensens anvendelse

Stk. 1

Startlicensen administreres af klubbens turneringsleder, mens VBU administrerer brugen og
ajourføringen af den pågældendes licens.

Stk. 2

Startlicensen viser årsgennemsnittet for de discipliner vedkommende har spillet i foregående
sæson.

Stk. 3

Brug af en startlicens registreres første gang en spiller deltager på et kampskema, og VBU afkræver herefter klubben et gebyr for brugen af denne. Gebyret fastsættes af Repræsentantskabet

Stk. 4.

Hvis ikke andet er meddelt, skal alle spillede kampe registreres på et kampskema udgivet af
VBU.

Stk. 5.

Spillere uden en registreret startlicens kan til en kamp kan/må ikke påføres et kampskema og
modstanderen vinder derfor uden kamp. I holdkampe udgår spilleren og de øvrige spillere stiller
op efter styrke.

Stk. 6.

Det er spilleren selv og den pågældendes klubs turneringsleder der er ansvarlig for at stk. 2 efterleves.

Stk. 7.

Har en spiller ingen registrerede turneringskampe hos VBU finder klubbens turneringsleder en
startlicens, som et gennemsnit af mindst 4 interne turneringskampe, eller gennemfører 4 listekampe på 30 indgange. Startlicensen påføres klubbens medlemsliste, som finde på VBU’s
hjemmeside.

Stk. 8.

Hvis en spiller ikke har 4 registrerede turneringskampe, anvendes sidst opnåede årsgennemsnit. Hvis en spiller har 1, 2 eller 3 kampe, medregnes disse sammen med kampene, der ligger
til grund for det sidste udregnede årsgennemsnit.

Stk. 9

Op/nedrunding af gennemsnit er ikke tilladt.

§ 3.

Tilmeldinger

Stk. 1

Tilmelding til turneringerne afkræves et gebyr, som fastsættes af VBU’s Repræsentantskab.

Stk. 2

I de individuelle turneringer kan alle med en startlicens tilmelde sig de Klassemesterskaber som
registrerede startsnit berettiger til. (jf. §6 stk. 5)

Stk. 3

I de individuelle turneringer kan en spiller derudover også tilmelde sig til Klassemesterskaberne
i én Klasse højere end spillerens startlicens berettiger til (jf. §6 stk. 5)

Stk. 4

For at deltage i en ungdomsturnering, må spilleren ikke være fyldt 19 år den 1. september i den
pågældende sæson.

Stk. 5

Ungdomsspillere kan deltager i alle seniorrækkerne, som den registrerede startlicens berettigede til.

Stk. 6

VBU udsender senest i uge 34 indbydelser og tilmeldingslister til de individuelle turneringer.
Afleveringsfristen fremgår af indbydelserne

Stk. 7

I holdturneringerne skal klubbens turneringsledere på VBU’s hjemmeside hvert år angive det
antal hold, som der ønskes at klubben vil tilmelde sig med, til den kommende sæson.

Stk. 8.

I holdturneringerne skal spillere, der skal repræsentere klubbens forskellige hold, registreres på
VBU’s hjemmeside af klubbens turneringsleder(e). Der kan registreres op til 6 personer på
hvert klubhold.

§4

Udeblivelse, udsættelse og flytning af kampe

Stk. 1.

Kampe som administreres af VBU skal som udgangspunkt, afvikles på de datoer, og på det
klokkeslæt, som er fastsat af VBU’s turneringsledere.

Stk. 2.

Hvis en spiller/hold ikke møder op til fastsatte spilletidspunkt, skal spilleren/holdet udelukkes fra
stævnet og idømmes en passende bod. (se også pkt. 4)

Stk. 3.

Udebliver en spiller/hold uden afbud, idømmes spilleren/holdet en passende bod.(se også pkt.
4)

Stk. 4.

Hvis en spiller/hold på hjemmebane ikke møder op på spilledagen, skal klubben afholde den/de
tilrejsendes spilleres rejseudgifter.
(Rejseudgifter defineres som kr. pr. kørt kilometer – og til den enhver tids gældende laveste km
sats, som er fastsat af staten.)

Stk. 5

I holdturneringerne er det tilladt for klubben at udsætte almindelige holdkampe. Udsættelsen
skal dog ske i fuld enighed blandt holdene.

Stk. 6

I holdturneringerne skal alle udsatte kampe være afviklet inden påbegyndelsen af de sidste 4
spillerunder.
VBU’s turneringsleder kan efter anmodning give dispensation.

Stk. 7.

Hvis myndighederne på grund af vejrliget fraråder alt unødigt udkørsel på den rute, eller til det
sted, hvor kampen skal foregå, skal der meddeles afbud til den arrangerende klub. Kampen
skal herefter afvikles efter bestemmelserne i stk. 5 og 6 eller 9 og 10.

Stk.8

I individuelle turneringer er det spillerne tilladt at flytte spilletidspunktet for en runde, til et tidligere tidspunkt end det der er opgivet i den udsendte spillerunde, for så vidt spillerne er enige
herom

Stk. 9

I individuelle turneringer kan spillerne ikke aftale et nyt spilletidspunkt for en spillerunde, som
ligger udover det fastsatte afleveringstidspunkt for spillerunden. VBU’s turneringsleder vil som
hovedregel ikke tillade en udsættelse, men kan dog give dispensation hertil, hvis helt usædvanlige forhold gør sig gældende.

Stk. 10

I individuelle turneringer kan der efter aftale med VBU’s turneringsleder, aftales en flytning af
finalerunden til et andet tidspunkt end angivet på datoplanen for turneringen. Dette kun hvis at
alle spillerne er indforstået hermed, og at ingen af spillerne skal deltage i andre turneringer på
det aftalte spilletidspunkt. Ændringen skal ske skriftligt til VBU’s turneringsleder, som herefter
giver en skriftlig accept.

§ 5.

Holdturneringer

Stk. 1.

VBU udmelder hvert år følgende holdturneringer:
- Eliteserien, kegler distance 4 x 500 for hold med et holdgennemsnit >18,00, og
4 x 400 for hold med et holdgennemsnit <18,00
- VBU-serien, kegler distance 400 point

-

Serie 1, kegler distance 300 point
Serie 2, kegler distance 200 point
Serie 3, kegler distance individuelt snit x 30, + 30 point
Pensionistserien, kegler distance individuelt snit x 30, + 30 point
Caramboleserier efter vurdering
Ungdomshold efter vurdering
Kvindehold efter vurdering

Stk. 2

Holdturneringer afvikles normalt på følgende dage og tidspunkter:
- Eliteserien
- Torsdag kl. 19:30
- VBU-serien
Torsdag kl. 19:30
- Serie 1
Onsdag kl. 19:30
- Serie 2
Tirsdag kl. 19:30
- Serie 3
Mandag kl. 19:30
- Pensionistserien kreds 1 - Mandage kl. 09:30
- Pensionistserien kreds 2 - Mandage kl. 13:30
- Pensionistserien kreds 3 - Onsdage kl. 13:30
- Pensionistserien kreds 4 - Onsdage kl. 09:30
- Øvrige ikke fastsat

Stk. 3

VBU forpligtiger sig til, at alle hold får minimum 18 holdkampe og maksimalt 24 holdkampe.

Stk. 4

I Serie 3 kan kun spillere, der har et lavere startsnit end 9,00 deltage.

Stk. 5

Pensionistserien afvikles som en åben turnering med hold af 3 spillere, og der kan tilmeldes
uden snitbegrænsninger. Serien er en samlet pulje uden op/nedrykning, hvor den enkelte
spiller har sin egen udregnede distance.

Stk. 6.

Nye hold indplaceres i serierne efter et holdgennemsnit således:
- Handicap
Pensionistturneringen
- Handicap - startsnit < 9,00
Serie 3
- Holdgennemsnit 0,00 – 6,99
Serie 2
- Holdgennemsnit 7,00 – 10,99
Serie 1
- Holdgennemsnit 11,00 – 13,99
VBU-serien
- Holdgennemsnit 14,00 –
Eliteserien

Stk. 7

Efter afslutningen på en sæson foretages der op- og nedrykning i alle serier, med undtagelse af
handicapturneringerne.

Stk. 8

VBU’s turneringsledere kan i særlige tilfælde grundet særlige sportslige hensyn overfor de øvrige hold i serien, indplacere tilmeldte hold fra en klub i en anden serie eller kreds, hvis holdet
styrkemæssigt er blevet væsentlig forstærket/svækket i forhold til sidste sæsons resultater for
holdet

Stk. 9

En holdkamp afvikles samlet på spilledagen, og alle spillere skal være til stede fra kampens start til afslutning.

Stk. 10

Når en holdkamp skal afvikles, skal man starte med de lavest rangerende spillere på holdet, altså 3. og 4. mand ved 4-mands hold. Ved 3-mands hold startes med 2. og 3. mand.
Der kan dispenseres fra ovenstående, hvis begge hold er enige.

Stk. 11

En spiller kan ikke deltage i flere holdturneringskampe end der er programsat spillerunder til –
(gælder dog ikke Serie 3 og Pensionistturneringen).
VBU’s Turneringsleder kan give dispensation herfor.

Stk. 12

Spillerne på holdene stiller op efter årsgennemsnittet. På kampskemaet vil VBU’s turneringsprogram automatisk indrangere spillerne efter startsnit.

Stk. 13.

Mindst 3 spillere skal møde op for at kunne danne et hold.

Stk. 14

Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte som nr. 1, 2 og 3.
Holdet der har hjemmebane kan, hvis det er muligt, tilbyde en træningskamp til den oversiddende 4. mand. Træningskampen skal ikke registreres.

Stk. 15

En reservespiller, er en spiller, der ikke er tilmeldt noget fast hold, ved sæsonstarten, men som
har opnået en startlicens.

Stk. 16

En reservespiller kan spille på et hold hvis holdgennemsnittet (De 3 fastespillere + reservespiller), hermed ikke overstiger indplaceringssnittet for holdet (se stk. 6. samt stk. 17, stk. 18 og
stk. 22)

Stk. 17

En reservespiller må for at kunne deltage på et hold, ikke have en større startlicens end holdgennemsnittet på det højere rangerende hold som klubben har tilmeldt. (se stk. 6, stk. 18 og
stk. 22)

Stk. 18

En spiller der er holdsat på et for lavt rangerende hold, må aldrig rykke yderligere ned på et
hold.

Stk. 19

Et hold må ikke forstærkes med en spiller fra et højere rangerende hold, hvis vedkommende
har et større startbogssnit, end holdets indplaceringssnit jf. stk. 6.

Stk. 20

En spiller der deltager på et andet hold udenfor VBU’s regi, kan ikke deltage som afløser/substitut i VBU’s holdturneringer

Stk. 21

En tilmeldt spiller opnår et tilhørsforhold til et hold, hvis spilleren deltager i flere end halvdelen af
de programsatte kampe for holdet.

Stk. 22

I de sidste 4 spillerunder må et hold ikke forstærkes med andre spillere, som har en højere
startlicens end holdets tilmeldte holdgennemsnit.

Stk. 23

I holdturneringerne er klubbens holdledere og turneringsleder ansvarlige for, at kampskemaerne på VBU’s hjemmeside bliver udfyldt korrekt og at modstanderholdet modtager en kopi til
godkendelse. Kampskemaet indsendes via VBU’s hjemmeside herefter.

Stk. 24

Ved nedbrud på internet- eller/og mobildataforbindelsen kan VBU’s papirudgave af kampskemaet udfyldes, og en kopi skal udleveres til modstanderholdet og godkendes. Når forbindelsen
igen er blevet reetableret, udfyldes og indsende kampskemaet af hjemmeholdet på VBU’s
hjemmeside.

Stk. 25

I holdturneringer sker placeringen i en kreds således:
a. Matchpoint
b. Individuelle point
c. Totalholdscore
d. Totalholdsnit

Stk. 26

I holdturneringer med handicapdistance sker placeringen i en kreds således:
e. Matchpoint
f. Individuelle point
g. % af Totalholdscore

h. Totalholdsnit

§ 6.

Individuelle turneringer

Stk. 1

Individuelle turneringer afvikles normalt på hverdage eller i weekenden. Starttidspunkt vil normalt for kampe være på hverdage er kl. 19:00 og på lørdage/søndage kl. 11.00, men kan afviges herfra efter aftale blandt spilerne

Stk. 2

Resultatskemaet fra de individuelle turneringer og stævner skal indsendes til VBU straks efter
afviklingen, eller senest på den af VBU’s turneringsleder fastsatte indleveringsdato

Stk. 3

Indledende puljer i individuelle turneringer vil normalt blive afviklet i 3 mands puljer.

Stk. 4

Finaler i individuelle turneringer afvikles normalt på søndage eller lørdage i en 4 mands pulje,
dog vil finaler i Carambole blive afviklet i en 3 mands pulje.
Dette kan dog fraviges ved mindre puljestørrelser, turneringsform eller efter aftale.

Stk. 5

VBU udmelder hvert år følgende individuelle turneringer:
Keglebillard:

Mænd

Kvinder

Snit

Elite
M
A
B
C
D
E

70,00 35,00 20,00 14,00 9,00 5,00 0,01 -

Distance

69,99
34,99
19,99
13,99
8,99
4,99

Snit

800
700
600
500
400
300
200

10,00 7,50 - 9,99
5,00 - 7,49
3,00 - 4,99
0,01 - 2,99

Distance

500
400
300
200
150

UNGDOM

Startsnit x 30 + 30, minimum 120 point

VBU-CUP

Startsnit x 30 + 30, minimum 120 point

VBU-DOUBLE

Snitsum x 15 oprundet til nærmeste 10. Min 180 – max 700

VBU-SUPERCUP

Startsnit x 20 + 30. Minimum distance 350 og maksimum distance 800. (Kun for Elite, M, A og B spillere)

Carambole, mænd
Fri Carambole
M
A
B
C

3 Bande Carambole

Snit

Distance

3,00 - 6,99
1,75 - 2,99
1,00 - 1,74
0,01 - 0,99

100
75
50
30

Snit

0,650 - 0,899
0,450 - 0,649
0,250 - 0,449
0,001 - 0,249

Distance

35
25
20
15

Carambole, Kvinder
Fri Carambole
Damer

Snit

Distance

0,01

75

(max 50 indgange)

3 Bande Carambole
Snit

Distance

0,001 -

3 x12

Stk. 6

Inddeling i puljer med ulige antal spillere (3-mands puljer)
6 deltagere
Pulje 1
Pulje 2
Pulje 3
Pulje 4

Stk. 7

1 4 6
2 3 5

9 deltagere

12 deltagere

1 6 9
2 5 8
3 4 7

1
2
3
4

8
7
6
5

12
11
10
9

Inddeling i puljer med lige antal spillere (4-mands puljer)

Pulje 1
Pulje 2
Pulje 3
Pulje 4

8 deltagere

12 deltagere

1 4 5 8
2 3 6 7

1 6 7 12
2 5 8 11
3 4 9 10

16 deltagere
1
2
3
4

8
7
6
5

9
10
11
12

16
15
14
13

Stk. 8

En pulje, hvori der spilles alle mod alle, kan højst bestå af 2 spillere fra samme klub, hvis de
fysiske rammer ikke er til hindring herfor.
Hvis en spiller bliver seedet således, at en pulje ved normal seedning kommer til at bestå af 3
spillere fra samme klub, tildeles den lavest seedede spiller en seedning lavere, end den der ellers ville være opnået, medmindre det er den lavest rangerende spiller, så seedes der op.

Stk. 9

I individuelle turneringer til faste distancer seedes den første runde efter spillernes årsgennemsnit.

Stk. 10

I individuelle turneringer med handicapturneringer seedes den første runde efter spillernes årsgennemsnit.

Stk. 11

I individuelle holdturneringer med handicapdistancer for hold seedes den første runde efter
holdgennemsnitsdistancer

Stk. 12

Hvis en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere, afvikles kampen kun hvis spillerne
er enige herom.
Begge spillere videreseedes med den sidst opnåede placering og gennemsnit, eller årsgennemsnit.

Stk. 13

Ved afvikling af individuelle turneringer i 3-mands pulje skal den arrangerende klub stille én person til rådighed pr. billardbord som henholdsvis dommer / listefører, Oversidderen skal være
behjælpelig som dommer / listefører

Stk. 14

Ved afvikling af individuelle turneringer i 4 mands puljer stiller klubben 2 personer til rådighed
pr. billardbord som henholdsvis dommer / listefører.

Stk. 15

I tilfælde af afbud i en 4-mandspulje der medfører at puljen herefter kun består af 3 spillere afvikles puljen efter de retningslinjer der gælder for afvikling af 3-mandspuljer. (stk. 13)

Stk. 16

Valg af bord:
a. Hjemmebanen vælger først.
b. Bedste vinder efter første runde vælger bord.
c. Efterfølgende runder bedst placerede

Stk. 17

Stk. 18

Afvikling i 3-mands puljer sker således:
Indledende runder

1.
2.
3.

A–C
B - vinder-1
B - taber-1

Finalerunder

1.
2.
3.

B–C
A - taber-1
A - vinder-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A–D
B–C
Vinder-1
Taber-1
Vinder-1
Vinder-2

-

Vinder-2
Taber-2
Taber-2
Taber-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A–D
B–C
Vinder-1
Vinder-2
Taber-1
Vinder-1

-

Taber-2
Taber-1
Taber-2
Vinder-2

Afvikling i 4-mands puljer sker således:
Indledende runder:

Finale runder:

Stk. 19.

Spillere i kvalifikationsrunder seedes videre i turneringen efter opnåede resultater. Oversiddende spillere seedes i efterfølgende runde jf. stk. 20 eller stk. 21.

Stk. 20

Oversiddere i turneringer til en fast distance vil altid placeres som 1’er, men det er ikke sikkert,
som den bedste 1er. Spillere som har været med i 1. runde, skal hvis de har spillet bedre end
oversidders snit placeres bedre. Oversiddere kan ikke placeres dårligere end som puljevinder.

Stk. 21

Oversiddere i turneringer med en handicapdistance vil altid placeres som 1’ere. Spillere som
har været med i 1. runde, skal, hvis de har spillet bedre end oversidderens SNIT%, placeres
bedre. Oversiddere kan ikke placeres dårligere end som puljevinder

Stk. 22

I individuelle turneringer til faste distancer sker seedning til den efterfølgende spillerunde således:
a. Placering i puljen uanset matchpoints (se desuden stk. 6 og 7)
b. Matchpoint i den indrangerede placering i puljen (Matchpoint i pulje med 1’ere, så i pulje
med 2’ere, og derefter i pulje med 3’ere)
c. Totalsnit
d. Totalscore

Stk. 23

I individuelle turneringer til handicapdistance sker seedning til den efterfølgende spillerunde
således:
a. Placering i puljen uanset matchpoints (se desuden stk. 6 og 7)
b. Matchpoint i den indrangerede placering i puljen (Matchpoint i pulje med 1’ere, så i pulje
med 2’ere, og derefter i pulje med 3’ere)
c. % af totalsnit
d. % af totalscore

Stk. 24

I individuelle holdturneringer med handicapdistance for hold sker seedning til den efterfølgende spillerunde således:

a. Placering i puljen uanset matchpoints (se endvidere stk. 6 og 7)
b. Matchpoint i den indrangerede placering i puljen (Matchpoint i puljen blandt 1’ere, så i puljen blandt 2’ere, og derefter i puljen blandt 3’ere)
c. % af total holdsnit
d. % af total hold score
Stk. 25

I individuelle turneringer til faste distancer sker placeringen i den færdigafviklede pulje (finalen)
således:
a. Matchpoint
b. Totalsnit
c. Totalscore
d. Højeste serie, næsthøjeste serie osv.

Stk. 26

I individuelle turneringer til handicapdistance sker placeringen i den færdigafviklede pulje (finalen) således:
a. Matchpoint
b. % af totalsnit
c. % af totalscore

Stk. 27

I individuelle holdturneringer med handicapdistance for hold sker placeringen i den færdigafviklede pulje (finalen) således:
i. Matchpoint
j. % af totalholdscore
k. % af totalholdsnit

§ 7.

Præmier, diplom og tilskud

Stk. 1

VBU udsætter præmier i samtlige turneringer, således:
Holdturneringer:
Eliteserien
VBU-serien
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Pensionistserien

-

Vandrepokal til holdet, samt diplom
Vandrepokal til holdet, samt diplom
Vandrepokal til holdet, samt diplom
Vandrepokal til holdet, samt diplom
Vandrepokal til holdet, samt diplom
Vandrepokal til holdet, samt diplom

Individuelle turneringer:
VBU- mestre, alle discipliner
VBU-CUP
VBU-DOUBLE
VBU-SUPERCUP
Ladies CUP

-

Vandrepokal, diplom og medaljer
Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie
Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie
Vandrepokal, diplom, medaljer og pengepræmie
Diplom til vindere

Stk. 2

I individuelle turneringer med kun 1 deltager afvikles turneringen ikke, og der udleveres ikke
diplom.

Stk. 3

I pengeturneringer er præmiesummen mindst 75 % af turneringsindskuddet.

Stk. 4

VBU yder et tilskud, som fastsættes af bestyrelsen, til afvikling af, og til fortæring ved finaler.

Stk. 5

VBU vil derudover - i særlige tilfælde - yde tilskud til enkeltpersoner eller en klub, hvis sportslige
interesser taler herfor

§8

Protester og tiltrædelse

Stk. 1

Uoverensstemmelser og protester af enhver art skal indsendes skriftlig til VBU. Afgørelser, som
er afgjort af VBU kan ikke ankes, men kan i særlige tilfælde foreligges VBU’s repræsentantskab.

Stk. 2

VBU er berettiget til at give dispensation fra dette reglement, hvis det kan dokumenteres, at der
er uforudsigelige hændelser, sportslige forudsætninger/ hensyn, eller etiske regler, herfor.

Stk. 3

Ovenstående reglement, som er vedtaget af VBU’s bestyrelse erstatter alle tidligere reglementer, forordninger eller tilsvarende, som er udstedt af VBU på turneringsområdet, samt tidligere
henvisninger til andre reglementer.

VESTJYSK BILLARD UNION
p.b.v.

_________________________________
F. Thomsen
Formand VBU

