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Turneringsregler/Billardreglement 
Vedtaget i 2015 (Sidst ændret i 2015) 

 

Alle kampe begynder Kl. 18.00 i Billardlokalet på GRØNDAL MULTICENTER 
 

1. For at kunne starte i de af billardafdelingen arrangerede turneringer, skal deltagerne have 

et ikke mere end 3 år gammelt snit, registreret i FSKBH, DFIF eller Dansk Billard Union. 

    Deltagere skal senest 8 dage før kampdatoen være tilmeldt udvalget.  

 

1 a. Tilmeldingerne skal indeholde Telefonnummer Til Holdledere for hvert hold 
der tilmeldes. Telefonnummer vil blive skrevet i programmet 

 
 1 b. Alle klubber kan stille 1 eller flere hold til vores turneringer holdene skal dog altid 

sættes efter snit. klubber kan ligeledes slå sig sammen og danne et eller flere hold, 

Efter aftale med udvalget. 

 
 

2. Et hold består af 3 henholdsvis 2 spillere. Holdlederen vil inden kampen få udleveret et 

holdkort, der skal afleveres i udfyldt stand inden kampen starter. 

 

2 a. 3-mandsholdene inddeles i rækker efter holdsnittet. Såfremt en forening deltager med 

flere  3-mandshold er der fri oprykning fra en lavere til en højere række, mens ingen 

spiller må  rykke ned uden udvalgets skriftlige tilladelse. 

 Hvis en forening har flere hold i samme række, må ingen af spillerne være reserve for 

andre hold i samme række. Der skal stilles med mindst 2 spillere ved kampens start, og 

holdet skal være fuldtalligt en time senere.  Sker dette ikke, gennemføres kampen med 2 

spillere, der så skal spille som 1. og 2. mand.  

    Anden gang dette sker, udelukkes holdet af turneringen. 

 

   2 b. 2 mandshold: Tilmeldte spillere er bundet til holdet hele turneringen.  

(I specielle tilfælde kan der dispenseres herfra efter aftale med udvalget.) 

Reserverne kan benyttes på alle hold, dog kun på et hold pr. aften. 

Møder der kun 1 mand op til kampen spiller denne sine kampe som normalt.  

Anden gang dette sker, udelukkes holdet af turneringen. 

 

3. Afbud skal meldes til modstanderen samt til en fra udvalget senest kl. 14:00 
dagen inden kampen skal spilles. 
Enkelmands Afbud skal meldes til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden 
kampen skal spilles. 

    Kan der ikke stilles fuldt hold til en match, så kan kampen gennemføres med én 

manglende spiller. Dette må kun ske én gang  -  ved gentagelse udelukkes holdet af  

turneringen. 

    På 3-mandsholdene stilles der op i styrkerækkefølge efter snittet  -  en manglende spiller 

skal betragtes som værende 3.mand. 

    Hvis de 2 fremmødte vinder deres kampe, så vinder holdet matchen. 

    Hvis den eneste fremmødte ved 2-mandsholdkampe vinder sine kampe, så ender matchen 

uafgjort. 


