
Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour 

med DM kvalifikation 2022-2023 

Turneringen afvikles over 8 afdelinger, som afsluttes hver gang. KLUBBERNE KAN SØGE OM AT 

VÆRE ARRANGØR AF EN AFD. SENEST 15. AUGUST 2021.  

Mødetid til alle afd.: Lørdag kl. 10.30 og søndag kl. 09:15 

1. afdeling, lørdag d. 24. og søndag d. 25. september 2022  Arrangør:  

 

2. afdeling, lørdag d. 08. og søndag d. 09. oktober 2022  Arrangør: ABK 31  

 

3. afdeling, lørdag d. 05. og søndag d. 05. november 2022  Arrangør:   

 

4. afdeling, lørdag d. 19. og søndag d. 20. november 2022  Arrangør:  

  

5. afdeling, lørdag d. 14. og søndag d. 15. januar 2023  Arrangør:   

 

6. afdeling, lørdag d. 25. og søndag d. 26. marts 2023 Arrangør:   

 

7. afdeling, lørdag d. 22 og søndag d. 23. april 2023 Arrangør:  

 

8. afdeling, lørdag d. 06. og søndag d. 07. maj 2023  Arrangør:  

DM Finale den:    Arrangør: Ikke fastsat 

 

Deltagerantallet er maksimalt 24 spillere. Tilmeldingskrav: Dansk statsborgerskab – og beregnet 

årsgennemsnit på minimum 0.450 (A-række niveau). 

Ved mere end 24 tilmeldinger til én tour vil Elite- og klasse M spillere have fortrinsret, og det 

nødvendige antal A-spillere vil blive siet fra i forhold til årsgennemsnit. Hvis der er mere end 24 

tilmeldinger med Elite- og klasse M niveau, er tilmeldingstidspunkt gældende; altså først-til-mølle 

princippet. 

Ved færre end 24 tilmeldte seedes som normalt, og i puljer med kun to deltagere spiller de to 

dobbelt kamp om placeringer. Ved mindre end 16 tilmeldinger aflyses den pågældende afdeling. 

Mange forslag til at ændre dette er blevet overvejet, men vi fastholder foreløbig for den 

kommende sæson – væsentlige ændringer vil medføre flere ændringer og få betydelig indflydelse 

på konditionerne; og kræver en grundig debat.  

Turneringsafvikling: 

De tilmeldte placeres i 8 puljer á 3 spillere – der spilles alle mod alle, to fra hver pulje kvalificerer 

sig til Knock Out fasen. 

Der spilles med shotclock 40 sek., og der spilles med to timeouts til hver spiller pr. kamp, uanset 

distance. 

 

 



 

Pulje-fasen: 

Her spilles til 30 points med efterstød – dog max 45 indgange. 

De 8 bedst placerede på den senest offentliggjorte rangliste seedes til hver sin pulje, mens de 

resterende 16 spillere placeres ved tilfældig lodtrækning. 

Hvis to spillere fra samme klub er placeret i samme pulje, spiller disse kamp 1 i puljen, uanset 

rangering.  

Hvis tre spillere fra samme klub er placeret i samme pulje, bytter 3. seedede spiller pulje med 3. 

seedede spiller i den oven for liggende pulje. Hvis dette ikke afhjælper, byttes i stedet plads 

nedad.   

Kamprækkefølgen er: K1: Spiller 1 – Spiller 3. K2: Spiller 2 – Vinder K1. K3: Spiller 2 – Taber K1. 

Placering i puljerne afgøres ved – 1: matchpoints. 2: gennemsnit. 3: total score. 4: høj serie. 

Knock Out fasen: 

Videre til Knock Out fasen går nr. 1 og nr. 2 i alle puljer, i alt 16 spillere. 

1/8 dels finaler spilles med bedste puljevinder mod 8. bedste pulje-toer – og så fremdeles. K.O. 

kampene er fastlagt efter nedenstående skema, og i henhold til turneringsreglementet: 

I Knock Out fasen er distance 40 points, uden indgangsbegrænsning. Der spilles med efterstød, og 

ved uafgjort afgøres kampen med en shoot-out.  

Tidsplan lørdag: 

kl. 11:00, 13:30 og 16:00 – Puljerne 1 til 4 

kl. 12:15, 14:45 og 17:15 – Puljerne 5 til 8 

kl. 19:00 1/8-finaler – kampene 25 til 28 - Dommere: spillerne kamp 29 til 32 

kl. 20:30 1/8-finaler – kampene 29 til 32 - Dommere: spillerne kamp 25 til 28 

Tidsplan søndag: 

kl. 09:30 1/4 finaler – kampene 33 og 34 - Dommere: spillerne kamp 35 og kamp 36 

kl. 11:00 1/4 finaler – kampene 35 og 36 - Dommere: spillerne kamp 33 og kamp 34 

kl. 13:00 1/2 finaler – kampene 37 til 38  - Dommere: Tabende spillere kamp 33 til 36 

kl. 15:00 Finale – Kamp 39   - Dommere: Tabende spillere kamp 37 til 38 

Points til ranglisten: 

Ranglisten er rullende – d.v.s. at det til enhver tid er de seneste 8 tours, der kan medregnes ved 

placering. Der bruges op til 5 resultater (de fem bedste placeringer) for hver spiller. 

1. plads:  1000 points 

2. plads:  850 points 

3. - 4. plads:  750 points 

5. - 8. plads:  600 points 

9. - 16. plads:  450 points 

17. - 24. plads: 300 points 

Der spilles om: 

Tours gælder som kvalifikation til DM – ranglisten opgøres, når sidste tour før DM er afviklet, og 

de 16 bedste spillere er kvalificerede. 



Hver enkelt Tour kan købes af sponsorer for 5.000.- kr. Desuden indgår 200,- kr. pr tilmelding i 

præmiepuljen i hver tour. Præmiesummen pr. Tour er således 9.800,- kr. ved fuld tilmelding. 

Præmierne fordeles med: 40 % til nr. 1 
    20 % til nr. 2 
   10 % til nr. 3 og nr. 4 hver 
     5 % til nr. 5, nr. 6, nr.7 og nr. 8 hver 
 
Præmiefordeling til DM: 50 % til nr. 1 

30 % til nr. 2 
10 % til nr. 3 og 4 

 
Desuden belønnes med én World cup deltagelse som minimum ranglistens bedst 
placerede spiller, der ikke er en del af DDBU´s P2023 projekt. Endnu en World Cup 
billet udloddes til enten nr. to i dette regnestykke – alternativt en eventuel DM-
vinder, der ikke er en del af projekt 2023. 
Udtagelser til internationale hold-event kan desuden være på tale, hvis det passer 
ind kalender og planlægning. 

 
Tilmelding og betaling: 

Foregår på billardresultater.dk portalen. Tilmeldingsgebyr på 300 kr. pr. spiller fordeles med 50 kr. 

til DDBU, 50 kr. til DM præmiepulje samt 200 kr. til præmier i den aktuelle tour. 

 

Rangering, K.O. fasen: 

Kamp 25 Vinder 1 

                 Toer 8 

 Kamp 33 

Vinder kamp 25 

    

Kamp 26 Vinder 7 

                 Toer 2 

 Vinder kamp 26  Kamp 37 

Vinder kamp 33 

  

Kamp 27 Vinder 6 

                 Toer 3 

 Kamp 34 

Vinder kamp 27 

 Vinder kamp 34   

Kamp 28 Vinder 4 

                 Toer 5 

 Vinder kamp 28    Kamp 39 - Finale 

Vinder kamp 37 

Kamp 29 Vinder 3 

                 Toer 6 

 Kamp 35 

Vinder kamp 29 

   Vinder kamp 38 

Kamp 30 Vinder 5 

                 Toer 4 

 Vinder kamp 30  Kamp 38 

Vinder kamp 35 

  

Kamp 31 Vinder 8 

                 Toer 1 

 Kamp 36 

Vinder kamp 31 

 Vinder kamp 36   

Kamp 32 Vinder 2 

                 Toer 7 

 Vinder kamp 32     



 


