
 

 

REGLEMENT KRULBOLTORNOOI CAFE VLISSINGHE 2019 

5de Café Vlissinghe Krulbolcup 

3de Brugs Kampioenschap Krulbollen 

 Algemeenheden: De feitelijke vereniging “Krulbolders Café Vlissinghe”  zijn de 
inrichters van het krulboltornooi in 2019. Het tornooi staat open voor alle amateur 
krulbollers. Iedere ploeg bestaat uit 2 vaste leden, en is definitief bij de aanvang van 
de voorrondes. Wisselen van leden tijdens het tornooi kan enkel mits toestemming 
van de inrichters en kan enkel door een niet-deelnemende krulbolder  van het 
lopende tornooi. De inschrijving en de matchen zijn gratis.   
a) Chronologie van het krulboltornooi 2019: 
> inschrijving van de ploegen t.e.m. 21 april 2019 

> de samenstelling van de groepen voor de voorrondes gebeurt bij publieke loting op 

donderdag 25 april in Café Vlissinghe 

> de voorrondes worden gespeeld tussen 1 mei en 18 augustus 2019 

> de kwart-, halve- en finale worden betwist op zaterdag 31 augustus 2019 

> bij eventuele onbespeelbaarheid van het terrein worden de geplande matchen van 

31 augustus verplaatst naar zaterdag 7 september 2019 

b) Matchkarakteristieken:  

> als spelregels gelden deze bepaald door de Belgische Krulbolbond vzw 

> een set wordt gespeeld naar 9 punten 

> iedere match van de  voorronde, halve- en finale worden gespeeld volgens het 

principe “the best of 5” d.w.z. de ploeg die 3 sets wint is winnaar van de match 

> de matchen van de kwartfinales worden betwist volgens het principe “the best of 3” 

d.w.z. de winnaar van de match is de ploeg die 2 sets wint 

c) Klassement van de groepen bij het einde van de voorrondes: 

> 1ste criterium: aantal gewonnen matchen 

> bij een gelijk aantal gewonnen matchen worden het klassement bepaald door het 

minst aantal tegenpunten van de gewonnen sets 

> bij verdere gelijkheid kijkt men naar het minst aantal tegenpunten van de tegen 

elkaar gespeelde match 

d) Het 3de Brugs Kampioenschap Krulbollen loopt simultaan met het Krulboltornooi 

Café Vlissinghe 2019. De hoogst gerangschikte ploeg die volledig uit in Brugge 

gedomicilieerde spelers bestaat wordt Brugs Kampioen 2019. In geval 2 Brugse 

ploegen gelijk eindigen dan wordt tussen beide ploegen een extra-match gespeeld 

volgens het systeem “the best of 3”  

e) Noch de inrichters van dit tornooi, noch de uitbaters van Café Vlissinghe zijn 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen . Door deelname verklaren de spelers 

zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 

 

Brugge, 1 februari 2019                                    


