Artikel 04.04.08.

Puntentelling tijdens de wedstrijden Competitie/Beker

01.
Beker competitie wedstrijd formulier invullen via ballensaldo en via uislag invullen
NPB site.
Bekercompetitie, men vult NIET meer 2-0 of 0-2 in maar gaan we nu uit van het aantal ballen dat hij
of zij gepot heeft, we starten we voor beide altijd met 8 ballen 7 gele plus zwart en 7 rode plus zwart.
Bij een reguliere partij vul je bij de verliezer het aantal overgebleven ballen in, automatisch komt bij
de winnaar dan 8 te staan en doet het systeem de rest.
bij een partij waar zwart eerder weggespeeld wordt vul je het aantal ballen wat nog op de pool
tafel liggen in

Partij 1-1 Speler A1 (rode ballen) wint correct volgens de regels van De NPB van speler B1 (gele
ballen) en speler B1 (gele ballen) heeft nog 3 gele ballen op de pool tafel liggen en dus 4 gele ballen
gepot uitslag van die partij wordt dan Speler A1 : 8 en speler B1 : 3 = 8-3
Partij 2-2 Speler A2 (rode ballen) speeld in 1 keer de tafel leeg (game in one) uitslag wordt dan voor
speler A2: 8 en voor speler B2: 0 = uitslag 8-0
Partij 3-3 Speler A3 (rode ballen) speeld zijn zwarte bal weg terwijl er nog rode 4 rode ballen op de
pool tafel liggen, van speler B3 (gele ballen) zijn er nog 7 gele ballen plus de 4 rode ballen is 11 ballen
, uitslag van die partij = speler A3: 0 en speler B3: 11 = uitslag 0-11

Partij 4-4 Speler A4 (rode ballen) wint zijn partij omdat Speler B4 (gele ballen) met nog 2 rode en 3
gele ballen op tafel zwart weg schiet, uitslag van die partij speler A4: 5 en speler B4: 0 = uitslag 5-0
enz….
Het systeem lees deze uitslagen als 0-2 of 2-0 maar geeft aan het eind ook het saldo aan wat weer \
belangrijk is bij gelijke stand, dit is direct als men ingevuld heeft te zien bij de uitslagen en kan men
dus ook zien wij gewonnen/verloren is en of er 1 beslissings partij gespeeld dient te worden volgens

de BEKER reglementen van de NPB

