SCHUTTERIJ ST.JOB LEUKEN – Weert

TOERNOOI-REGLEMENT KAARTAVONDEN

1. Dit reglement, d.d. 5 september 2011, vervangt alle eerdere toernooi-reglementen
2. Per toernooi zijn er tien kaartavonden. Per avond zijn er een Joker- en een Kruisjaswedstrijd.
3. Deelname aan het toernooi geschiedt door inschrijving op de eerste avond waarop men
deelneemt en het betalen van inschrijfgeld voor die wedstrijd.
4. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een nummer. Men behoudt het inschrijfnummer het
gehele toernooi.
5. Deelname per wedstrijd geschiedt door aanmelding en het betalen van inschrijfgeld voor de
betreffende wedstrijd.
6. Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt € 3,50 per deelnemer.
7. Het inschrijfgeld komt geheel ten goede aan de prijzenpot.
8. De regels voor Kruisjassen zijn opgenomen in het Reglement Kruisjassen.
9. De regels voor Jokeren zijn opgenomen in het Reglement Jokeren.
10. Om in aanmerking te komen voor toernooiprijzen dient men minstens zeven avonden
deelgenomen te hebben.
11. Voor de toernooiprijzen tellen alleen de zeven beste wedstrijdscores.
12. Bij Jokeren bestaan de toernooi prijzen uit een 1e prijs, een 2e prijs, een 3e prijs en een prijs voor
het meeste aantal keren uitgekaart.
13. Bij Kruisjassen bestaan de toernooiprijzen uit een 1e prijs, een 2e prijs, een 3e prijs en een prijs
voor het meeste aantal kapotten.
14. Iedereen die minstens zeven avonden heeft deelgenomen krijgt een eindprijs.
15. Per wedstrijdavond worden er vijf rondes gekaart.
16. Bij Jokerwedstrijden wordt er per ronde vier potjes gekaart.
17. Bij kruisjaswedstrijden wordt er per ronde gekaart tot een totaal van 1752 punten.
18. Dagprijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. In principe is het prijzenaanbod minsten
één op vier, d.w.z. één prijs per vier deelnemers en eventueel een poedelprijs.
19. Indien een Jokeraar invalt bij het kruisjassen krijgt hij/zij een nog niet uitgegeven
deelnemernummer. Hij/zij krijgt evengoed een Joker-dagscore. Deze fictieve score is het
gemiddelde van de eerder behaalde dagscores. Ook de Kruisjasscore wordt verwerkt; dit i.v.m.
controlemomenten in de spreadsheets.
20. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
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