
 

International 5-pins Event2020  
  

Endnu engang vil Den Danske Billard Union (DDBU) – i samarbejde med Ikast Billard Klub (IBK) 

– hermed gerne invitere 5-kegle spillere fra hele Europa til at deltage i denne individuelle turnering, 

som vi håber og tror, vil blive mindst lige så specielt som Event2016 og Event2018.  

  

Intentionen med denne turnering er stadig at samle nogle af de bedste 5-kegle spillere i Europa. 

Samtidig vil det blive et event afholdt i en behagelig atmosfære med mange øvrige aktiviteter for at 

gøre dette til en mindeværdig oplevelse for alle – herunder vores enestående Players Night Party.  

  

Dato:   05-09. august 2020      Tilmeldingsfrist:         30. jan. / 01. maj 2020  

Sted:   Ikast Billard Klub               (se OBS nedenfor) 

Adresse:  Sverigesgade 5, 7430 Ikast    Tilmeldingsgebyr:  475 DKK / 65 euro  

    

Pengepræmier: Ved 80 spillere, en samlet præmiesum på min. 50.000 DKK.  

  

   Præmier til plads 1-16 

  

Påklædning: Sorte bukser, sorte strømper og sorte sko samt overdel iht officiel klubdragt.  

   

Turneringsafvikling: Indledende runde: Puljer á 5 spillere (bedst af 3 sæt til 60p), nr. 1 og 2 videre 

til KO runde. Hvis muligt bliver spillere fra samme land placeret i forskellige puljer. Såfremt dette 

ikke er muligt, vil spillere fra samme klub blive placeret i forskellige puljer.  

1/16 finaler: bedst af 3 sæt til 60p, 1/8 finaler og fremefter: bedst af 5 sæt til 60p.  

Afhængig af antal tilmeldte spillere kan mindre justeringer af afviklingen blive nødvendig.  

  

VIGTIGT! Da det ikke er muligt for hverken DDBU eller IBK at stille dommere til rådighed til 

samtlige kampe, så forpligter danske spillere sig med deres tilmelding til at dømme min. 4 kampe i 

indledende runder. 

 

OBS! OBS! OBS! 

 32 pladser er reserveret til danske spillere – heraf 10 pladser forbeholdt IBK. 

 De resterende 22 pladser er i første omgang forbeholdt spillere fra DDBU’s officielle rangliste 

pr. 01-12-2019 – fra toppen af listen og nedefter. 

 Herefter har ranglistespillere indtil 30-01-2020 for tilmelding og betaling af gebyr! 

 Ved tvivl om plads op til denne deadline, kontakt venligst Orla via FB msg eller Event mail. 

 Eventuelt ledige pladser derefter kan gå til spillere uden for rangliste efter 01-02-2020. 

   

Tilmelding er ikke gyldig, førend tilmeldingsgebyret er indbetalt.  

  

Tilmelding (og eventuelle spørgsmål) på e-mail: ibkevent2020@gmail.com  

  

For indbetaling af gebyr samt adgang til specielle hotelpriser (tilgængelig fra 01-10-2019), følg 

dette link til Event2020: http://ikastbillardklub.dk/ 

   

På vegne af DDBU                På vegne af Ikast BK  

Jan Bemmann                 Orla Skjoldbjerg  

http://ikastbillardklub.dk/

