Silkeborg Billard Club

Vejledning for 2-krs
 Man spiller mod hinanden med hvert sit lukketal (LT = snit x 30 + 30).
En række består af 20 kampe. 2 kr. indsættes pr. kamp og heraf navnet.
Efter hver færdig række justeres dit LT og beløb.
 Beløb: Ved 0-21 point taber du 40 kr. Ved 22-25 point spiller du gratis.
Fra 26 point vinder du 20 kr. + 5 kr. pr. point derudover.
En vundet kamp tæller 2 point og en uafgjort 1 point.
 Følg især med på ”Alle LT” listen. Her står også dit totale skyldige beløb
(hvor - = udbetal) og dit fremtidige lukketal (FLT, som beregnes ud fra
hidtil spillede kampe i rækken).
 Skriv venligst listerne så de er LÆSELIGE, både navne og tal.
Tvetydige eller mangelfulde lister indtastes ikke! Fx hvis begge spillere
når deres LT og der så står point ”0-2”. Så har I enten spillet ”1-1”, eller
taberen har skrevet en for høj score på listen!
 Skriv venligst efternavn på listen, når flere har samme fornavn,
fx ”Erik Skov”. Da flere spillere kan have samme LT!
 Din score skal stå til højre for brugte indgange.
 Man kan spille en kamp til det halve LT, fx 230 => 116.
Skriv da ”½ kamp” øverst på listen.
 Man kan max falde 10% i nyt LT, fx 250 => 226 (-24).
 Hold selv øje med dit fremtidige lukketal (FLT) og antal kampe (18-19).
Det kan jo være, at du har skiftet LT medregnet dine kampe i skuffen og
fx skal lave 30 point mere! Her kan du skrive ”cirka” FLT øverst på listen.
 Husk at lægge listen i øverste skuffe.
 Nyhed: Du kan bede om din ”Statistik modspillere”.
 2-krs data lægges på hjemmesiden www.sbc1986.dk => [ Tu. internt ].
 Evt. ”snitkampe” lægges i mellemste skuffe, dvs. 4 styk af 30 indgange
og med navn.
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