
 

           
 
 
 
 
 

 

   

 
 

BKA OPEN 2017 
3-bande carambole – Makkerturnering 

 
 

Dato:       Torsdag d. 25. – lørdag d. 27. maj 2017        Indskud: 300,- pr. person (600,-/hold)   
Sted:       Vægtergangen 32b, 2770 Kastrup        Antal:  48 spillere (24 hold) (venteliste opr.) 
 
Type:      

 

 
 
Distance:    

 
 
 
 
 

 

 
 

             
 
 

Der vil ligeledes blive solgt lodder med en forventet præmiesum på over DKK 10.000 
 

 
Tilmeldingsfrist er 1/5-2017 og er efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingen kan foretages både som makkerpar eller som 
enkeltperson. Tilmeldte enkeltpersoner vil blive sammensat med makkere via lodtrækning forud for turneringen. Tilmelding 
foregår ved at skrive til bka@events.dk (OBS: ANDEN MAIL END TIDLIGERE), eller på vores Facebookside ”BK 
Amagerbro” med hver spillers navn og klub.  
 
Ønskes overnatningsmulighed påføres dette tilmeldingen, hvorefter vi vil forsøge at finde en god/prisbevidst løsning. 
 
OBS: Tilmelding til denne turnering er bindende, hvorfor indskud skal betales ved tilmelding, til følgende konto: 
 

Reg.: 4065 Konto: 4070590131 
 
Der kan købes mad og drikke i klubben i løbet af turneringen til fornuftige priser. Yderligere informationer kan findes på 
hjemmesiden: www.billardklubbenamagerbro.dk (under ”BKA Open 2017”). 
 
Dansk registreret årssnit er et krav for tilmelding. Tilmeldingen er bindende, hvorfor indskud skal betales ved tilmelding. Det er betalingsdato der angiver tilmeldingsdatoen. 
Ved afmelding efter betaling frafalder ret til krav om tilbagebetaling af indskud. Derudover forbeholder arrangøren sig retten til ændringer af puljer, turneringsstruktur o.a., 
såfremt deltagerantallet ændres fra de 48 spillere (24 makkerpar). 100% af indskud går til præmiepuljen.  
 
*Præmiebeløbene er garanteret, såfremt turneringen bliver afholdt med mellem 32 og 48 spillere. Præmiebeløb angivet pr. hold. 

 
     1. plads      4.500,- 
     2. plads     3.500,- 
     3. plads     2.000,- 
     4. plads     1.400,- 
5.-7. plads     1.000,- 

GARANTEREDE PRÆMIER* 

Dansk registreret årssnit er et krav: (årssnit x 25). Distancen udregnes ved begge spillere (afrundet til to 
decimaler), lægges sammen og rundes op til nærmeste hele point (fx: Spiller 1 (snit 0,732 = 18,30 point) + 
Spiller 2 (snit 0,547 = 13,68 point) = 31,98 point, hvilket rundes op til 32). Dog minimum 8 point pr. spiller. 
Aktuelt snit pr. 31/12-2016 benyttes (ifølge www.billardresultater.dk). Se yderligere regler på hjemmesiden. 

Puljespil efterfulgt af slutspil med Winners bracket og Losers bracket. Ved pointlighed i puljen, afgøres det ved 
opnået snit ift. holdets samlede tilmeldte snit. Turneringen bliver spillet som makkerpot. Der er efterstød i 
kampene og afgøres eventuelt ved shoot-out. Dessiner må ikke gives.  

http://www.billardresultater.dk/

