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§ 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER
For at et Mesterskab afvikles skal der være mindst 6 deltagere.
1.

Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskab.
Der spilles ét samlet stævne for alle 4 discipliner.
Stævnet afvikles som enkelt K.O..
Top 16 DPT1000 ranglisten kvalificerer sig til DM.
I en eller flere discipliner kan der arrangeres kvalifikationsturnering om yderligere pladser.

2.

Mesterrække Mesterskab
Der spilles ét stævne pr. disciplin. Der kan afvikles flere stævner i samme weekend.
Dog kan én eller flere discipliner inkluderes i DM stævnet.
Der er fri tilmelding for spillere med en Rating under 1700.

3.

A-række Mesterskab
Der spilles ét stævne pr. disciplin. Der kan afvikles flere stævner i samme weekend.
Der er fri tilmelding for spillere med en Rating under 1600.

4.

Junior Danmarks Mesterskab
Der spilles ét stævne pr. disciplin.
Der kan afvikles flere stævner i samme weekend.
Dog kan én eller flere discipliner inkluderes i DM stævnet.

5.

Danmarksmesterskabet Scotch Double 9-ball
DM afvikles med maksimalt 32 hold. Begge spillere skal repræsentere den samme klub
Der spilles Dobbelt-Enkelt K.O.
Der er fri tilmelding, dog maksimalt de 32 højest seedede hold.

§ 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR
For at en DPT afvikles, skal der være mindst 8 tilmeldte.
TRE NIVEAUER:
- DPT1000 – Alle kan deltage. Fri tilmelding.
- DPT500 – Følgende kan IKKE deltage: Spillere med en rating på 1700 eller mere + Top32 i Sverige +
Spillere med et EM eller ET Top32 resultat.
- DPT250 - Følgende kan IKKE deltage: Spillere med en rating på 1600 eller mere + Alle der ikke bor i
Danmark.
Alle turneringer afvikles efter dobbelt-/enkelt K.O. system, og spilles over én eller to dage.
Til DPT1000 og DPT500 turneringer spilles der på mindst 4 borde.
Til DPT250 og JPT turneringer spilles kan der på mindst 3 borde.
o Alle borde der benyttes skal være tæt på identiske vedrørende mål og materialer.

Der kan tillades +/- 3 cm i højdeforskel til spillefladen.

Der kan tillades +/- 5 mm i forskel ved hjørnehullerne.

Klæderne skal være i samme nogenlunde ens stand.
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Afvikling:
8-12 deltagere:
13-32 deltagere:
33-64 deltagere:
65-128 deltagere:

Dobbelt Knockout indtil semifinalerne, herefter enkelt Knockout.
Dobbelt Knockout indtil 1/4-finalerne, herefter enkelt Knockout.
Dobbelt Knockout indtil 1/8-finalerne, herefter enkelt Knockout.
Dobbelt Knockout indtil 1/16-finalerne, herefter enkelt Knockout.

Præmier:
Tilmeldingsgebyret går ubeskåret til præmier i de enkelte turneringer. Derudover kan der være
yderligere tilskud fra DDBU eller en sponsor. Det samlede beløb fordeles efter nedenstående:

8-12 deltagere: Præmie:

13-32 deltagere: Præmie:

33+ deltagere: Præmie:

2.

2.

2.

1.

40,00%

3.-4.

17,50%

25,00%

1.

29,00%

3.-4.

12,50%

5.-8.

20,00%

6,50%

1.

26,00%

3.-4.

10,00%

5.-8.

9.-16.

18,00%

5,00%

2,00%

Sponsorpræmier værdiansættes til 75 % af prisen, og indgår i præmierne med den værdi.
§3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT.
1. Shot-clock: (gælder alle turneringer)
a. Turneringsledelsen kan til enhver tid sætte shot-clock på en kamp. Der skal så vidt
muligt gives en advarsel først, men det er ikke et krav.
b. Der tillades 35 sek. pr. stød. Dommeren skal efter 25 sek. gøre spilleren
opmærksom på, at der kun er 10 sek. tilbage, det gøres ved at sige ”10 sekunder”.
c. Efter breaket i 8-ball, 9-ball og 10-ball, får man 60 sekunder til det første stød.
d. I 8-ball, 9-ball og 10-ball kan hver spiller sige ”extension” én gang pr. sæt. I straight
pool er det én gang i hver oplægning. Herved får spilleren 25 sek. ekstra til dette
stød.
e. Hvis spilleren ikke når at lave et reglementeret stød inden for tidsgrænsen,
dømmes der ”fejl” og turen overgår til modstanderen efter reglerne for ”fejl”.
2. Timeout.

a. Hver spiller har én timeout, som maksimalt må tage 5 min. og skal foregå mellem to
sæt, uanset hvis tur det er til at breake.
b. Den anden spiller skal blive ved bordet under modstandernes timeout, hvis han ikke
gør dette, bruger han også sin timeout.
c. I Straight kan man tage sin timeout imellem racks, hvis det er spilleren der ikke er
ved bordet der tager sin timeout, skal han sørge for at der er en
dommer/Turneringsleder til at overvåge bordet, ellers har han ingen rettigheder i
forhold til protest over det der sker mens han er væk. Ligesom han skal udvise
hensyn og vil kunne blive straffet for usportslig opførsel.
d. Er spilleren ikke tilbage inden de 5 min. er gået, taber spilleren et sæt. I Straight får
han en ”3 fejls” straf, dvs. -15 point og skal foretage nyt udlæg.
e. Hvis spilleren ikke er tilbage inden der er gået 10 minutter taber han kampen.
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§ 4. DISTANCER.
DM:

8-ball:
9-ball:
10-ball:
Straight:

Race til 8.
Race til 9.
Race til 8.
Race til 125.

Mesterrække:

8-ball:
9-ball:
10-ball:
Straight:

Race til 7.
Race til 8.
Race til 7.
Race til 75.

A-række:

8-ball:
9-ball:
10-ball:
Straight:

Race til 6.
Race til 7.
Race til 6.
Race til 60.

DPT1000:

8-ball:
9-ball:
10-ball:

Race til 7.
Race til 8.
Race til 7.

DPT500:

8-ball:
9-ball:
10-ball:

Race til 6.
Race til 7.
Race til 6.

DPT250:

8-ball:
9-ball:
10-ball:

Race til 5.
Race til 6.
Race til 5.

DM Scotch Double:

9-ball:

Race til 8.

Alle kampe spilles med skiftevis break.
I 10-ball spilles der med ”Break-box”. (se bilag 1)
I 9-ball spilles der med ”3 point regel”. (se bilag 1)
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§ 5. RANGLISTER.
1.
2.
3.
4.
5.

DDBU’s pooladministration udarbejder én samlet rangliste.
Der udarbejdes en DPT1000 rangliste, der udelukkende bruges som kvalifikation til DM.
Ranglisterne opdateres efter hver afholdt godkendt turnering.
Hver spillers 5 bedste resultater tæller.
Der gives point efter følgende tabel:
Ved 13+ deltagere:
Point:

DPT 1000

DPT 500 DPT 250

1.

1000

500

250

2.

800

400

200

3.

680

340

170

5.

578

289

145

9.

344

172

86

13.

241

121

60

17.

169

85

42

25.

118

59

30

33.

83

41

21

49.

58

29

14

Ved 8-12 deltagere:
Point:
DPT 1000 DPT 500 DPT 250
1.

1000

500

250

2.

800

400

200

3.

680

340

170

5.

578

289

145

7.
9.
13.
17.

491

246

123

344

172

86

241

120

60

169

84

42

Ranglisten rullende, således at point fra samme turnering året før udgår når der er afholdt en ny.
Hvis der er færre turneringer i sæsonen end sæsonen før, vil de resultater fra sidste sæson blive slettet
efter den sidste DPT i indeværende sæson. Herefter vil
§ 6. RATING.
Alle poolspillere har en rating, der er udregnet på baggrund af spillernes resultater. Som ny spiller får man
som udgangspunkt en rating på 1500, men det er en individuel vurdering.
Rating bruges til at inddele spillerne i rækker, så alle turneringer i de lavere rækker afvikles så fair som
muligt. Hele systemet er implementeret i Turneringsportalen.
Rating på 1700 eller mere : Elite spiller / kan kun spille DPT1000
Rating på 1600-1699 : Mesterrække spiller / kan deltage i DPT500 og DPT1000
Rating på maksimalt 1599: A-række spiller / Kan deltage i DPT250, DPT500 og DPT 1000.
§ 7. SEEDNING.
1. Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskab:
a. DM afvikles med 16 spillere.
b. Der spilles enkelt K.O.
c. Top 16 på DPT1000 ranglisten er kvalificeret til DM i alle 4 discipliner.
• Der laves en seedning i hver disciplin, på baggrund af resultater i denne disciplin.
1. Først seedes medaljetagere fra sidste DM.
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2. Dernæst er det disciplin ranglisten for DPT1000 turneringer.
3. Ved fortsat lighed er det den overordnede ranglisteplaceringen.
4. Ved fortsat lighed er der lodtrækning.
d. Ved afbud bliver de efterfølgende spillere på ranglisten tilbudt pladsen.
• Dog vil det maksimalt være spillere i top 32 på ranglisten der kan få tilbudt en
plads. Den spiller der tilbydes en plads kan fortsat spille de Mesterskaber han er
berettiget til, såfremt de ikke ligger samtidig med DM.
2. Danmarksmesterskabet Scotch Double 9-ball
a. Medaljetagere fra året i forvejen seedes 1-4. Skal være 100 % identiske hold.
a. Herefter seedes holdene ud fra den samlede rangliste, hvor de to spillers placeringer
lægges sammen til én værdi.
• Hvis én eller flere spillere ikke er på ranglisten, får de en placeringsværdi som den
sidste på ranglisten.
3. Mesterrække Mesterskab.
a. I hver disciplin seedes spillerne ud fra DPT500 rangliste i den specifikke disciplin.
• Ved lighed seedes efter den samlede rangliste.
• Ved fortsat lighed er der lodtrækning.
4. A-række Mesterskab.
a. I hver disciplin seedes spillerne ud fra DPT250 rangliste i den specifikke disciplin.
• Ved lighed seedes efter den samlede rangliste.
• Ved fortsat lighed er der lodtrækning.
5. Dansk Pool Tour (DPT):
a. Alle spillere seedes efter den aktuelle rangliste på datoen for tilmeldingsfristen.
b. De spillere der ikke er på ranglisten seedes ved hjælp af lodtrækning.
§ 8. DIVERSE.
Der spilles med ”Magic Rack” eller lignende (skal godkendes på forhånd af Pool Udvalget), i alle
DDBU 8-ball/9-ball/10-ball turneringer.
Det er arrangørklubbens ansvar at have disse til alle de turneringer de afholder.
DDBU sørger for Magic Rack til DM.
Note:
Alle regler er lavet ud fra den hensigt at turneringer afvikles på en sportslig korrekt måde, som giver alle deltagere ens forudsætninger.
At et forhold ikke er nævnt i reglementet, betyder ikke at det er op til en individuel vurdering, så forelægger man det for DDBU Pool
Udvalget, som tager stilling til det. Og herefter får det skrevet ind i reglementet ved næste opdatering. Hvis der er tvivl om forståelsen af en
regel, eller den er tvetydig, er det den fortolkning DDBU Pool Udvalg kommer frem til der er gældende.
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Bilag 1.
Breakbox:
I de turneringer hvor der spilles med Breakbox, inddeles udlægsområdet i 3 ca. lige store dele, med 42 cm
fra bandekant til stregerne, i begge sider.
I 10-ball, spiller man typisk med Breakbox, hvor det kun er tilladt at breake fra de to yderste boxe.

3 Point regel:
For at undgå, at spillere bruger de såkaldte "soft-breaks", har DDBU valgt at følge EPBF’s tillæg til WPA
reglerne for 9-ball.
Det betyder følgende:
9’eren rykkes frem, så den placeres på pletten.
Krav til et tilfredsstillende break:
- Man skal opnå 3 point.
- Hver objektbal i hul giver ét point.
- Hver objektbal der bryder udlægslinjen giver ét point.
- Hver objektbal kan maksimalt give ét point. Så hvis en objektbal krydser udlægslinjen og går i hul
efterfølgende, tæller den kun for ét point.
- Manglende opfyldelse af ovenstående betingelser:
- Hvis en spiller ikke udfører et tilfredsstillende break, men er ellers udfører et break uden fejl:
1. Hvis 9’eren er blevet pottet, re-spottes den før spillet fortsætter.
2. Modstanderen kan vælge enten at acceptere bordet som den er, eller aflevere det tilbage
til den spiller, der har udført breaket.
3. I tilfælde af modspilleren accepterer bordet som det er, har han/hun ikke lov til udfør en
push-out.
4. Hvis bordet er leveret tilbage til den spiller, der udførte breaket, har han/hun lov til at
spille en push-out.
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