Stævneledelse i VBU
__________________________________________________________________________
KAMPSKEMA:
Stævnelederen henter kampskemaet på VBU’s hjemmeside og udfylder det ud fra oplysningen
for finalerunden fra VBU’s hjemmeside.
VELKOMST:
Efter at spillerne er opstillet i en række, byder stævnelederen på VBU's vegne velkommen til
det pågældende stævne, og præsenterer:
Spillere
Dommere
Turneringsledelse
Stævneleder
ØL/SPIRITUS:
Under afvikling af stævnet, inkl. pauser, må spillere, dommere, listefører og officials ikke nyde
øl/spiritus (dopingregler/medicin).
AFVIKLING:
Stævnelederen orienterer om turneringsafvikling, - distancer
Hvis der er afbud til en 4-mandspulje, så afvikles den som en 3-mandspulje.
I puljer hvor der er spillere fra samme klub, skal de spille mod hinanden i 1. kamp uanset
seedning.
4 mands puljer

3 mands puljer

A–D

B–C

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

A – Taber 1

Taber-1 - Taber-2

A – Vinder 1

Vinder-1 - Vinder-2

Stævnelederen er IKKE overdommer.
LODTRÆKNING:
Der foretages lodtrækning om hvilket bord deltagerne skal spille på. Lodtrækningen foretages
således, at vinderen vælger bord. I de efterfølgende runder, vælger deltagerne der er bedst
placeret, hvilket bord han/hun vil spille på.
"GOD FORNØJELSE OG GOD KAMP TIL SPILLERNE"
ANNONCERING:
Stævnelederen annoncerer resultater fra de spillede kampe samt stillingen før næste runde
afvikles.
PRÆMIEOVERRÆKKELSE:
Stævnelederen annoncerer resultater fra stævnet med navnet på vinderen som den første,
med point, totalgennemsnit og derefter overrækkes medaljen.
Derefter annonceres nr. 2, 3, osv. - Når alle deltagerne har fået overrakt præmier, annonceres
stævnets største serie samt enkeltgennemsnit.
SPILLER/DOMMER ORIENTERING.
Bemærk: Nedenstående redigeres i forhold til de aktuelle finaler.
Praktiske bemærkninger:
Mødetid 15 min. før programsat kamp.
Opvarmning i 5. min første gang, derefter 3. min
Fingrene væk fra keglerne.
”Jordmoder ”rækkes ikke over billard.
Kø-tasker må ikke stå ved bander.
TALER VED BANKET/RECEPTION.
Tillykke til vinderen.

Lidt om "dagen der gik".
Lidt generelt om spillet.
Højdepunkter fra 3.-4. pladsen og finalen.
Tak til spillere og dommere
Tak til klubben, evt. fremhæve gode ting fra stævneplanlægningen.
Evt. andre nævneværdige personer fremhæves.
Afslutning med tak til kommune, sponsorer, annoncører, klub m.v.
Trefoldigt leve for vinderen.
Til stævnelederen/VBU's repræsentant – så er ovenstående kun stikord !!
RESULTATSKEMA:
Stævnelederen og klubben sørger for indsendelse af resultatskemaet på VBU’s hjemmeside,
og udleverer 1 stk. eksemplar til hver spiller til kontrol.
ØKONOMI:
Forud for finalestævne kan den arrangerende klub, ved henvendelse til VBU’s kasserer, få
overført et beløb til afvikling af eb afslutningsbanket. Beløbes størrelse per deltagende spiller
fastsættes af VBU’s bestyrelse.

