
KWB Eversel                Kubb –tornooi                02-06-2019 
 
De verantwoordelijken worden verzocht aanwezig te zijn om 12u 45. 

De wedstrijden zelf beginnen stipt om 13u 00. Zorg dat je tijdig aanwezig bent. 

 

Er wordt telkens op het uur en half uur begonnen aan een match. Elke match duurt maximum 25 minuten. 

Is het spel binnen deze tijd volledig afgelopen krijgt de winnaar 3 punten en de verliezer 0 punten. 

Is het spel nog niet afgelopen binnen de reguliere speeltijd, zullen de nog rechtstaande blokken aan de 

achterlijn worden geteld. De winnaar krijgt dan 2 punten en de verliezer 0 punten. 

Is er een gelijk aantal blokken krijgt elk team 1 punt. 

 

Van elke wedstrijd die binnen de reguliere tijd is afgelopen zal de tijd worden bijgehouden. Bij gelijke 

puntenstand zal de gespeelde tijd beslissend zijn. 

 

Bij de aanvang van het spel worden de blokken buiten het speelveld geplaatst. 

 

Om te bepalen welk van de twee teams mag beginnen, wordt door beide teams een werpstok richting de 

koning gegooid. Het team wiens stok het dichts bij de koning ligt, mag beginnen. Als een van de teams de 

koning omver werpt, mag het andere team beginnen.  

 

Bij bepaalde spelfases kunnen de blokken op elkaar worden geplaatst. Om eventuele discussie te vermijden 

zullen er op ons tornooi, in geen enkele fase blokken op elkaar geplaatst worden. 

 

Wanneer een blok 2X wordt buitengeworpen, mag hij door de tegenstander op een willekeurige plaats op het 

veld worden geplaats, maar altijd op een minimum afstand van de koning van 1 lengte van de werpstok. 

 

Elke ingeschreven deelnemer werpt telkens minstens 1 stok wanneer zijn/haar ploeg aan worp is. 

 

Elke aanwezige en spelende deelnemer is goed voor een extra punt. Een volledig team van 6 ingeschreven 

spelers, die aanwezig zijn en meespelen beginnen dus met een bonus van 6 punten. 

 

Er worden 6 kwalificatiewedstrijden gespeeld. 

Daarna speelt de 1ste tegen de 3de en de 2 de tegen de 4de. Hier wordt dan beslist wie de grote finale (1 ste en 2 de 

plaats) en de kleine finale (3de en 4de plaats)speelt. 

  

Ondertussen spelen de overige ploegen nog een spel om de definitieve eindstand te bepalen. 

 

Tijdens de pauze kan je meedingen naar de titel van Mister en Miss Kubb 2017 

 

Voor elke deelnemer zijn er prijzen voorzien. 

 

Het hele tornooi gebeurt onder het principe van fair play. Dit betekent dat tijdens het spel discussie zoveel 

mogelijk onderling worden opgelost. Bij onoplosbare discussies kan men de hulp inroepen van één van de 

officials op het terrein. 

 

Enkele teams spelen voor de eerste keer mee. Ze zijn als dusdanig niet volledig op de hoogte van al de 

spelregels. We vertrouwen erop dat de andere teams deze op een faire en eerlijke manier bijstaan. 

 

 

KWB-Eversel wenst je alvast veel speelgenot en een sportieve namiddag. 


