Reglement for billard Senior Samvær Turneringen (SST)
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1 Beskrivelse
SST er en handicapturnering for 4-mands hold, som afvikles mellem ialt 6 billardklubber i det østlige
Sønderjylland, nemlig Bov Billard Klub, Gråsten Billard Club, RAA Billardklub (Rødekro-Aabenraa),
Nord-Als Billard Club, Sundeved og Omegns Billard Klub samt Sønderborg Billard Club.
Der skal være enighed mellem de nævnte klubber om eventuel deltagelse fra andre klubber.
2 Formål
Turneringen har til formål at give seniormedlemmer fra ovennævnte klubber mulighed for at møde
medlemmer fra andre klubber under hyggelige former samt at deltage i venskabelig konkurrence, dog
således, at det sportslige element tages alvorligt. Det betragtes som en æressag at vinde turneringen.
3 Spilleberettigede Seniormedlemmer
Deltagere skal kunne spille billard i dagtimerne og være fyldt 18 år, dvs. SST medlemmerne er således
typisk efterlønnere, folke- og invalidepensionister eller andre, som ikke er aktive på arbejdsmarkedet.
4 Tilmeldelse & Holddefinitioner
Inden turneringsstart (pkt. 6) meddeler klubberne SST-koordinator ( i det følgende kaldet K) hvilke
spillere, der står til rådighed for klubben.
Samtidig angives de officielle holdopstillinger, dvs. det oplyses hvem der udgør stamspillerne på de
enkelte hold samt hvem der er disses holdledere.
Herefter allokerer K spilledistancer og melder tilbage til holdlederne, og efter disses godkendelse
offentliggør K info på SST-hjemmeside og klargør baggrunds data til det nye års resultat skemaer.
Det er tilladt at anvende spillere på tværs af holdene, ligesom man gerne må tage flere spillere ind i
løbet af sæsonen, idet der frit kan vælges fra klubbens tilmeldte spillermasse som beskrevet ovenfor.
Såfremt der i løbet af en sæson ønskes registreret yderligere/nye spillere, skal K informeres per mail
el. andet skrift herom snarest muligt (resultatskema-systemet kræver, at spilleren er kendt her).
Vedr. NYE spillere - se også punkterne 3 og 8.
5 Holdledere & Kontaktpersoner
Holdlederne er ansvarlige for den interne styring af holdene, og som udgangspunkt også ansvarlig for
kommunikationen med K, f.eks. rapportering af spilleresultater, intern distribution af info fra K osv.
Klubben kan også vælge at have én koordinator, som varetager ovenstående for alle klubbens hold,
herunder info til K om klubbens spillermasse.
6 Tidsplanlægning, Spilledag & Framelding
Turneringen er opdelt på 2 runder, hvor 1. runde starter primo september og betegnes Efterårs-runden,
som afsluttes snarest muligt inden jul. Forårs-runden starter lige efter nytår og afsluttes primo april.
Alle hold møder hinanden 2 gange, dvs. på henholdsvis hjemme- og udebane, og det tilstræbes, at de 2
kampe falder i hver sin runde - undgåelse af nedennævnte kapacitets-problem har dog 1. prioritet.
Der spilles som udgangspunkt på tirsdag formiddage med start klokken 9.30 i.h.t. spilleplaner, med
mindre andet aftales. Kamptidspunktet kan også være et andet v/dobbelte hjemme-kampe i klubber med
kun 3 borde (p.t. Gråsten), da afvikling af 2*8=16 kampe ikke er praktisk muligt ved 3 borde.
Hvis man ikke kan stille hold, påhviler det pågældende hold at informere modstanderens holdleder
og aftale et nyt spilletidspunkt.
Såfremt man på kampdagen kun møder med 3 spillere, er 4. mands kamp automatisk tabt.
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7 Hold- & Klubudvidelser
Der er idag 13 hold på banen, og sålænge tidsrammen iflg. punkt 6 ikke udvides, er der max. plads til
14 hold. Af kapacitetshensyn kan udvidelser nu kun ske med 1 hold ad gangen, hvilket altså kun kan
ske én gang indenfor de givne rammer.
De ledige hold-pladser tildeles eksisterende klubber ud fra ønsket om ligeværdig repræsentation, dvs.
klubber med kun 1 hold har forrang fremfor klubber med 2 hold osv.
Nye klubbers besættelse af ledige holdpladser forudsætter enighed blandt de eksisterende 6 klubber.
8 Spille-distancer
Deltagerne skal spille til en distance, som udregnes som (18 x gennemsnit + 18), oprundet til nærmeste
lige tal - dog med et fastsat minimum på 64 point (svarende til gennemsnit 2,55).
Distancen beregnes på basis af SST gennemsnit fra foregående år iflg. SST-databasens registreringer.
Spillere, der har haft 3 eller færre kampe i den forløbne sæson, vil få et gennemsnit baseret på
kampene fra både forrige og den netop afsluttede sæson.
Spillere med gennemsnit fra Den Danske Billard Union (DDBU) distance-beregnes som minimum på
basis af et simpelt gennemsnit af SST- og DDBU-snit, dog kun, hvis DDBU-snit er 2 år eller yngre. Er
det ældre, bruges kun de 3 snitgivende kampe i SST.
NYE spilleres distance afgøres på basis af total snit for 3 testkampe á 30 indgange, som skal oplyses til
K som nævnt under punkt 4, og minimums distancen på 64 point gælder også her.
Alle ovenstående oplysninger ligger i K’s database og lægges ind som baggrunds data til årets resultat
skema system, (punkt 12).
9 Match spiller-paring
Hvem, der spiller mod hvem, afgøres ved lodtrækning, d.v.s. værter trukket nummer 1 og 2 spiller
mod gæster trukket nummer 1 og 2, og værter trukket nummer 3 og 4 spiller mod gæster trukket
nummer 3 og 4.
10 Match definition og point
En match består af i alt 8 kampe, idet hver hold-deltager spiller 2 kampe mod 2 forskellige deltagere
fra modstanderholdet i.h.t. lodtrækningen beskrevet i punkt 9.
Der tildeles 2 matchpoints for vundet kamp, 1 matchpoint for uafgjort kamp og 0 matchpoints for
tabt kamp. Den samlede matchpoint sum giver således 2 x 8 = 16 matchpoints.
Hvis der spilles til en for lav distance i.h.t. punkt 8 eller en spiller udebliver, erklæres kampen for tabt.
11 Spilleregler
Der spilles efter DDBU’s gældende regler for keglebillard.Dog er ’MASSÈ-stød’ IKKE tilladt.
Der SKAL dømmes for ’TOUCHÈ’. Det påhviler klubberne at informere om dette.
Se også punkt 14, 2. Afsnit.
12 Resultat rapportering
Resultatet af en match skal registreres i det SST resultat skema, som før hver sæsonstart distribueres
med alle relevante baggrundsdata fra K, med henblik på download til alle klub-computere.
Tilgangen til systemet er et 4-cifret spillernr., som er det eneste spilleren behøver at huske (herved
undgås fejl i distancer m.v.)
Det udfyldte skema sendes samme dag til K, som overfører data til SST-databasen og publicerer
dennes beregning af kampresultater, stilling, individuelle scorer, snitpct. osv. på SST-hjemmesiden.
Ved manglende net-forbindelses, sendes skemaet hurtigst muligt efter genetablering af forbindelse.
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13 Turneringens Vinder
Vinder af den færdigspillede turnering er holdet med det højest opnåede antal matchpoints.
Hvis to eller flere hold har opnået samme matchpoints, er total individuel score afgørende, og hvis
individuel score også skulle være ens, er det holdenes indbyrdes kampe, som afgør ind- placeringen.
Der udsættes en Vandrepokal, som kan vindes til ejendom af det hold, der vinder turneringen 3 gange i
træk.
14 Kick-off og Afslutnings arrangementer
SST indledes og afsluttes med en kick off- og afslutnings cup, i hhv. august og april måned, hvor der
under kammeratlige former spilles billard om en række fine præmier.
Cupen afvikles som en 2- eller 3-mands holdturnering, hvor holdene dannes på tværs af klubberne,
med henblik på at styrke det sociale element.
Holdene spiller til en nærmere fastlagt distance, baseret på spillernes SST distance, f.eks halvdelen.
Hvis en spiller netop når sin andel ved 2. gang rødt eller direkte keglespil uden bande, gælder kravet
om kegler/bande for den overtagende spiller.
Værtsskabet går på skift mellem klubberne, og det er op til den enkelte at skabe sammenhæng mellem
arrangementets indtægter og udgifter.
Deltager kvoten rettes ind efter, hvor mange hold klubben deltager/deltog med - dog med behørig
hensyntagen til, at klubber med kun 1 eller 2 hold får en rimelig repræsentation i forhold til de større
klubber. Kvote tildelingen baseres derfor på flg. grundprincipper:
4-bords klubber
 Man tilbydes minimum 5 pladser per klub
 Tillæg v/36 deltagere: +2 pladser v/2hold og +3 pladser v/3hold
 Tillægstallene nedsættes v/mindre end 36 deltagere
3-bords klubber
 Man tilbydes minimum 4 pladser per klub
 Tillæg v/27 deltagere: +1 plads v/2hold og + 2 pladser v/3hold
 Tillægstallene nedsættes v/mindre end 27 deltagere
Hvis en el. flere klubber ikke kan udnytte sin kvote p.g.a. manglende tilmelding, udbydes de ledige
pladser med 1 ekstra plads ad gangen ”nedefra”, dvs. først tilbydes 1-holds klubber 1 ekstra plads,
dernæst tilbydes 2-holds klubber 1 ekstra plads osv.
15 Styrekomité
Dette reviderede reglement er udarbejdet af de tilsluttede klubber i fællesskab, idet indholdet blev
bearbejdet på møde i Gråsten Billard Club den 13. Nov. 2014.
På mødet deltog repræsentanter fra hver klub, og gruppen af disse i alt 12 personer eller evt. deres
stedfortrædere vil fremover blive betegnet som SST Styrekomité, hvis sammensætning vil fremgå af
SST hjemmesiden.
Styrekomitéen sørger fremover for opsamling og bearbejdelse af medlemmernes input omkring nye
tiltag, og 2 navngivne personer er således ansvarlige for at varetage egen klubs interesser.
Reglementet kan kun ændres ved tilslutning fra den samlede styrekomité.
Revideret d. 22.nov. 2014, 6. Maj 2015, 30. Nov. 2015 og 3. Juni 2016
/ Fr. Hansen, ko-ordinator

