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Gzv   STANDARDNORMEN   Golfbiljart zuid Vlaanderen

Gzv

 

 
Lengte speelveld  1800 mm 
Breedte speelveld  900 mm 
Hoogte biljart  720/800 mm 
Breedte band (rubber + hout)  120/130 mm 
Dikte Leisteen  min. 35 mm 
Hoogte doppen  45 mm 
Hoogte doppen onder de ring  35 mm 
Doormeter doppen  35 mm 
Rubberringen  met het merkteken GB of GBT 
Afstand v/h middelpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de breedteas 90 mm 
Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de breedte-as 90 mm 
Afstand v/h middelpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de lengteas 90 mm 
Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de lengteas 90 mm 
Afstand tussen de doeldoppen 77 mm 
Afstand tussen middelpunt doeldop en korte band 65 mm 
Doormeter doelopening 65 mm 
Doormeter ballen 61,5 mm 
Gewicht ballen 212 gr 
Hoogte verlichting boven biljart 80 cm boven biljart 
Sterke van de verlichting minimum 400 Lux 
Merktekens op de banden tegenover de kaderlijnen 
Afstand tussen middelpunt biljart en middelpunt doelopening 897 mm 
Biljartlaken Simonis 300 Rapide blauw - groen 
Biljartballen Golf Super Aramith van Saluc 
  of Golf  Super Aramith Pro Cup van Saluc 
Afstand vlieglijn vanaf lange band 92,3 mm 
Afstand aanvangspunten t.o.v. korte band 65 mm 

  
MEETINSTRUMENTEN 

 Zijn toegelaten: kaliber, doelmeter, lijnmeter (lijnmeter met vijs) – spiegel – lasermeter – 
multifunctioneel toestel van Duque – plastieken brug. 

  
HULPMIDDELEN 

 Hulpmiddelen zoals daar zijn een verlengbuis voor de keu, steuntjes enz. zijn verboden. 
Minder validen mogen de attributen gebruiken, die zij volgens hun handicap nodig hebben, om 
hun wedstrijd te kunnen betwisten 

  
KRIJT 

 Enkel blauw krijt is toegelaten 
  
SCHIETLIJN 

De schietlijn, voorheen een stippellijn, wordt  een volle lijn, dit om het meten te 
vergemakkelijken.        Let op: de schietlijn is geen kaderlijn. 

 
Ballen : Golf Super Aramith of Golf Super Aramith Pro Cup. 
In de dozen steekt een echtheidscertificaat. 
Bij niet naleving verliest de thuisploeg de wedstrijd met 0-4. 


