
 
The Champions Cup 

 
Tornooireglement 

Deelname voor THE CHAMPIONS CUP is 50 euro. Er zullen dit seizoen 2 tornooien plaatsvinden 

De prijzenpot bedraagt 3000 euro, elk tornooi een prijzenpot van 1500 euro. 

De deelnemers zijn automatisch ingeschreven voor de 2 tornooien. 

Alle tornooien wordt afgewerkt in poules met het gekende handicapsysteem. 

De tornooien vinden plaats (onder voorbehoud): 

 - Tornooi 1 in het weekend van 5 maart 2021 (finaledag St. Martinus). 

 - Tornooi 2 in het weekend van 18 juni 2021 (finaledag Ter Walle). 

 

De inschrijving is pas geldig als het inschrijvingsgeld is betaald op BE66 9731 6175 8143. 

Inschrijven kan tot 1 maart 2021 tot 14u. Omwille van de corona-maatregelen zal de loting van de 

poules op donderdag gebeuren. Op de speeldagen zelf wordt dit meegedeeld. 

Gelieve bij de inschrijving uw naam, telefoonnummer en email te vermelden zodat de organisatie u kan 

verwittigen wanneer en om hoe laat u aanwezig moet zijn. In mate van het mogelijke kan u zelf kiezen 

welke dag en welk uur u kan spelen.  

De poules worden in beide clubs gespeeld op vrijdag en zaterdag. 

De speeluren zijn onder voorbehoud naargelang het aantal deelnemers (max 96 deelnemers): 

- Vrijdagavond 19u (beide clubs) 

- Zaterdag 11u (St. Martinus) 

- Zaterdag 14u (Ter Walle) 

- Zaterdag 17u30 (St. Martinus) 

Op zondag spelen we de 1/8ste finales telkens best of  5. Na elk tornooi wordt naar elke deelnemer de 

volledige uitslag van het tornooi doorgestuurd. De punten in het klassement worden bijgehouden om de 

reekshoofden te bepalen voor het eindtornooi. Het aantal reekshoofden hangt af van het aantal 

inschrijvingen.  

Dresscode voor elk tornooi is gewone stadskledij. 

Elke deelnemer zal een polo-shirt van The Champions Cup krijgen. 

Op het eerste tornooi zullen de pasmaten in de clubs aanwezig zijn, zodat we jullie dit kunnen afgeven 

op tornooi 2. 

Als het 1ste tornooi op datum van 5,6 en 7 maart 2021 niet kan doorgaan wordt The Champions Cup 

integraal verschoven naar volgend seizoen, met dan hopelijk het gekende systeem met 3 tornooien zoals 

we al jaren organiseren. 

  



Handicap, klassement & prijzenpotverdeling: 

De bepaling van de handicap gebeurt als volgt: 

 A-spelers       0 punten 

 B-spelers     10 punten 

 C-spelers     20 punten 

 De tornooiorganisatie heeft de laatste beslissing inzake het statuut van de spelers. 

In elk tornooi zullen de 1/8ste finales opnieuw geloot worden op de finaledag. 

2 spelers uit dezelfde poule kunnen elkaar niet treffen in de 1/8ste finale. 

Het aantal gewonnen punten in een wedstrijd is het gewonnen aantal frames. 
In de poules tellen de gekende regels voor de plaatsing: 

- aantal punten 
- gewonnen wedstrijden 
- gelijkspelen 
- verloren wedstrijden 
- onderling duel 
- als het nog steeds gelijk is dan volgt een shootout (best of 3) 

Verdeling prijzengeld tornooi 1 & 2 (1500 euro): 

Winnaar     200 euro 

Runner Up     150 euro 

3de en 4de plaats      90 euro 

5de tot 8ste plaats      60 euro 

9e tot 16de plaats      45 euro 

17de tot 32ste plaats      20 euro 

Hoogste break      50 euro 

 


