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Tävlingsbestämmelser  

65+ Touren 2023 
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1. Giltig tävling  
För att tävlingen skall räknas som godkänd för rankingpoäng gäller följande:  

Minst 3 startande från 2 olika föreningar. 

 

2. Berättigad till start  
65+ Touren är öppen för alla spelare som är fyllda 65 år och är medlem i en till Svenska 

Biljardförbundet ansluten biljardförening. Medlemskapet innebär att man får en 

tävlingslicens. 

Det är spelarens ansvar att se till att vara registrerad hos den förening som spelaren vill 

representera.  

 

3. Disciplin och distans 
65+ Touren spelas i Light-Ball och omfattar ett antal lokala deltävlingar samt ett finalspel. 

Distans 4 

Tävlingen spelas under de antal dagar som krävs för att tävlingen skall bli klar. 

 

4. Tävlingsform  
I grundspelet används formen dubbelcup.  

Spelscheman som används:  

3-8 spelare: 8-schema och enkelcup från 4 spelare. 

8-12 spelare: 16-schema och enkelcup från 4 spelare. 

12-16 spelare: 16-schema och enkelcup från 8 spelare. 

17-32 spelare: 32-schema och enkelcup från 16 spelare. 

33-40 spelare: 64-schema och enkelcup från 16 spelare. 

41-64 spelare: 64-schema och enkelcup från 32 spelare.  

65-80 spelare: 128-schema och enkelcup från 32 spelare.  

SBF äger rätt att välja det spelschema som bäst passar tävlingens förutsättningar.  

 

5. Lottning 
Det sker ingen seedning mellan spelare under 2023 års tour. Endast automatisk lottning i 

Cuescore. 

SBF äger rätt att justera distanserna innan tävling på det sätt som bäst passar tävlingens 

förutsättningar.  
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6. Ranking 
Vid lika antal poäng avgörs placering i följande ordning: 

 1. Bästa högsta poäng  

2. Bästa lägsta poäng  

3. Poängsnitt  

Poängsnitt räknas utifrån totalt antal intjänade poäng de senaste 8 omgångarna delat med 

antalet spelade tävlingar. Om det fortfarande inte kan särskiljas delar spelarna placeringen.  

 

7. Poängfördelning  
Poängen fördelas enligt följande schema. 

Plats Poäng 

1: a  500 

2: a 400 

3: a 300 

5:a 250 

9:a 200 

17:e 150 

33:e 100 

49:e 50 

 

Match om tredje pris skall ej spelas. Båda förlorande semifinalisterna placeras på tredje plats. 

 

8. Handikapp 
Varje spelare får ett handikapp från -4 till +2 

 

9. Startavgift 
Startavgift för 2023 är 150 kr, både för deltävlingar och finalspel 

Pengarna fördelas enligt följande: 

50: - går till en vinstpott som fördelas på finalspelet 

100: - går till arrangören för bordshyra och eller andra utgifter. 

Den som placerar sig högst på Tourens rankningslista kommer att få ett pris. 

 


