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1. Speelwijze : 

1.1 Er wordt gespeeld met één dobbelsteen volgens onderstaande regels. 

1.2. Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient iedere speler de dobbelsteen te werpen, de 

hoogste score gaat van start in het eerste spel. 

De volgende spellen worden telkens gestart door de verliezer van het laatst gespeelde 

spel, of de eerstvolgende als de verliezer in kwestie werd uitgeschakeld. 

1.3. Bij aanvang van elke wedstrijd heeft ieder speler 6 ‘stiftjes’, behalve de speler die 

begint, die heeft er 7.  

1.4. Is uw worp een 6 dan gooi je 1 stiftje in de middenpot en heb je automatisch een 

nieuwe beurt. 

1.5. Is uw worp verschillend van 6 dan : 

- is het nummer op de speelpot vrij dan plaats je er één van je stiftjes en bepaal je zelf of 

je verder speelt of stopt. 

- is het nummer op de speelpot bezet dan ben je verplicht het betrokken stiftje te nemen 

en gaat de beurt automatisch naar de volgende speler. 

1.6. Wie als laatste aan tafel een overschot aan ‘stiftjes’ heeft krijgt 1 strafpunt. 

2. Verloop van de reeksen : 

2.1 Voorronde 

- De voorronde wordt steeds gespeeld aan 5 tafels, de tafelverdeling wordt getrokken. 

- De bezetting van de 5 tafels wordt evenredig verdeeld en vooraf medegedeeld 

naargelang het aantal tafels. 

2.2. Voorbeeld 

30 deelnemers = 5 tafels met telkens 6 personen 

31 deelnemers = 4 tafels met telkens 6 personen en 1 tafel met 7 personen 

- Per tafel wordt iedere speler met 2 strafpunten uitgeschakeld. 

- Er wordt verder gespeeld tot 2 spelers per tafel overblijven, deze zijn geplaatst voor 

de halve finale. 

2.3. Halve Finale 

- De halve Finale wordt gespeeld aan 2 tafels met ieder 5 spelers. De tafelverdeling wordt 

getrokken tussen de gekwalificeerden van de voorronde. 

- Na elke wedstrijd is de verliezer uitgeschakeld. Er wordt verder gespeeld tot 2 spelers 

per tafel overblijven, deze zijn geplaatst voor de finale. 

2.4. Finale 

- De finale wordt gespeeld aan 1 tafel tussen de 4 finalisten. 

- Na elke wedstrijd is de verliezer uitgeschakeld. Er wordt verder gespeeld tot de winnaar 

van het tornooi overblijft. 

Voor elk van de 4 finalisten is in rangorde een prijs voorzien. 

  



3. Wijzigingen aan dit Memorial reglement : 

7/09/2007 

- Afgesplitst van volledig document "Statuten en reglementen".  
 


