Vestjysk Mesterskaber
VBU’s Jubilæumsturnering 2021-2022
Runde.

3.1

Disciplin.

3 mands stafet. Stafetten gennemføres således:
- Det er altid én af de 2 laveste rangerende på holdet som skal starte, og
hvem der skal spille som nummer 2 og 3 fra holdet er valgfrit, men det
skal være noteret på kampskemaet hvem der spiller nr. 2 og 3 før
kampens start.
-

Spiller 1 nu til sin distance og overdrager hermed stafetten til spiller 2 på
holdet, som fortsætter indtil hans egen distance, er opnået.
Herefter overtager spiller 3 stafetten og spiller nu indtil holdets samlede
holddistance er opnået.

-

Eksempel:
Holddistance 680 point
Spiller 1, distance 120 point, - startsnit 4,50
Spiller 2, distance 380 point, - startsnit 17,50
Spiller 3, distance 180 point, - startsnit 7,50
Spiller 1 spiller nu til sin distance 120 point (+ evt. de point som samme
stød giver mere end de 120), Spiller 2 overtager og spiller nu sin distance. Holdet har nu en holdscore
på (120+380) = 500.
Spiller 3 overtager nu og afslutter nu kampen ved at score sin egen
distance 180 point, så den samlede holdscore hermed bliver de 680 point,
som holdet skulle opnå for at vinde.
Point
a. Vinder holdet opnås 4 point til hver spiller på holdet,
b. Spilles der uafgjort, får alle spillere 3 point, og alle spillere vil opnå
100% i Totalscore.
c. Taber holdet - men 2 af spillerne har opnået sin distance får hver
spiller 2 point, - og hver spiller vil i %score, blive tildelt den % sats,
som den samlede %score holdet opnåede.

d. Taber holdet - men 1 spiller har opnået sin distance, får hver spillere
på holdet 1 point - og hver spiller vil i %score, blive tildelt den % sats,
som den samlede %score holdet opnåede.
e. Taber holdet og ingen spillere har opnået sin distance, får hver spillere
på holdet 0 point - og hver spiller vil i %score, blive tildelt den % sats,
som den samlede %score holdet opnåede
Eks. Opnår holdet en %score på 80% vil spillerne blive godskrevet med
80% af sin distance (0,8 *120) = 96 point osv.
Seedning.

Spillerne er indplaceret efter startsnit. Herefter inddelt i 3 grupper som 1,2 og
3’ere med 4 spillere i hver gruppe. Herefter er der placeret 1 spiller fra hver
gruppe, som så danner et hold.
Sammensætningen af holdene ændres mellem hver runde, således spillerne
gerne skulle spille mod så mange forskellige modstandere som muligt.

Hjemmebane.

Efter ranglisten fra 2.3. Der skal spilles 3 runder med 2 puljer i hver = 6 x
hjemmebane, som tildeles de 6 øverste på ranglisten med 1 til hver.

Videre.

Efter runde 3.3 er færdigspillet går de 8 bedste rangerede spillere videre.

Kampskema.

Der skal anvendes offline skema ”JUBI50 - STAFET skema”, som kan
downloades fra VBU’s hjemmeside under den gule fane MATERIEL.

Afvikling.

1.
2.
3.

Dommer.

Hjemmebane stiller med mindst 1 dommer.

De næste runder.

Runde 3.3 skal spilles senest søndag den 14. februar 2021. Udsendes
snarest

Spilletidspunkt.

Det er tilladt at spille kampene på alle andre tidspunkter, eller dage, indtil den
sidste rettidige spilledag.

Sidste rettidige
spilledato

Søndag den 17. oktober 2021.
Resultatskemaet indsendes snarest herefter til VBU Frank Thomsen
ft@16b.dk

A–C
(Dog skal 2 fra samme klub altid spille den første kamp)
B - vinder-1
B - taber-1

Runde 3.1 ‐ PULJE 1 ‐ Hold 1
spilles senest søndag den 17. oktober 2021, kl. 11:00 i Horne BK
M. nr
Fornavn
Efternavn
Snit
Dist.
Klub
Tlf.
Mail
604 Spjald BK
Sune Kirkegaard
Olesen
28,66
23267803 sko@os.dk
1‐28
230 Spjald BK
Kurt
Jensen
9,93
24441479 kmkjensen@mail.dk
1‐18
146 Ølgod BK
75246205 linehjc@gmail.com
Carlsen
5,76
9262812 Hans Jørgen
Runde 3.1 ‐ PULJE 1 ‐ Hold 2
spilles senest søndag den 17. oktober 2021, kl. 11:00 i Horne BK
M. nr
Fornavn
Efternavn
Snit
Dist.
Klub
Tlf.
Mail
264 Horne BK
Thorkil
Lindvig
11,68
20327352 thorkillindvig@hotmail.com
21
162 Ølgod BK
Pedersen
6,52
26293101 cpedersen9@me.com
9261507 Kim
126 Oksbøl BK
Thomsen
4,76
30741158 ft@16b.dk
2409530 Frank

Runde 3.1 ‐ PULJE 2 ‐ Hold 1
spilles senest søndag den 17.oktober 2021, kl. 11:00 i Troldhede BK
M. nr
Fornavn
Efternavn
Snit
Dist.
Klub
Tlf.
Mail
1‐7
Jan
Pradsgaard
18,40 398 Spjald BK
20431703 janoglailamp@gmail.com
186 Videbæk BK
Jakobsen
7,80
22239929 kallejakobsen@hotmail.com
070700 Kasper N.
140 Skarrild BK
Skov
5,49
40885833 hr.torben.skov@gmail.com
161277 Torben
Runde 3.1 ‐ PULJE 2 ‐ Hold 2
spilles senest søndag den 17. okstober2021, kl. 11:00 i Troldhede BK
M. nr
Fornavn
Efternavn
Snit
Dist.
Klub
Tlf.
Mail
Nielsen
10,83 248 Grindsted BK
23487030 grindstedbillardklub@mail.dk
230543 Kaj H.
160 Troldhede BK 60134144 allan@oseauto.dk
Allan
Kristensen
6,43
1092
124 Ølgod BK
Jørgensen
4,69
40539234 ej@bixen.dk
9260707 Erik

