KNBB
district
Midden-Holland

Aantal caramboles: 20

Seizoen 2016-2017 districtsfinale
uitnodiging Driebanden groot 3e klas

Moyennegrenzen: 0,300 tot 0,475
( incl. 10/20% = 0,522

Wedstrijdleider PK district:
Bouke Buis
06-50692088
bouke.buis@gmail.com

Datums: zaterdag 28 mei 2016
zondag 29 mei 2016

Aanvang:

Aanwezig:

11:00
11:00

10:45
10:45

Lokatie: Biljart en Bridgecentrum de Hoog Organisatie: De Musketier
Arbitrage: Loek van Kersbergen
(06) 12436485
Monika Hahn
Nieuwe Gouwe O.Z. 11b
loek.v.kersbergen@gmail.com
Gouda
(06) 16358916 - (0172) 610718
(0182) 747110
monikahahn1@hotmail.com
Spelers:

Eerste ronde:

Nr.
1
2
3
4
5
6

Naam
Veninga
Verheul-Matze
Jong
Rosier
Vries
Verkerk-Heikoop

Koppel 1
K.F. Veninga
C.A. de Vries

K.F.
F.
M. de
M.
C.A. de
J.W.

Vereniging
't Centrum
't Centrum
H.B.G.
't Centrum
't Centrum
De Amstelbron

Koppel 2
M. Rosier
F. Verheul-Matze

Moyenne
0,371
0,263
0,261
0,224
0,221
0,186

Koppel 3
M. de Jong
J.W. Verkerk-Heikoop

Spelregels: 01. Elke speler moet op alle dagen op de aangegeven tijd aanwezig zijn en zich melden bij de wedstrijdleider.
02. De eerste reserve (R1) moet op de eerste dag op de aangegeven tijd aanwezig zijn en zich melden bij de wedstrijdleider.
03. Elke speler moet bij verhindering of andere voorvallen direct contact opnemen met de wedstrijdleider.
04. Het dragen van sieraden en horloges aan de steunarm is niet toegestaan.
05. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.
06. Elke speler moet spelen in de volledige biljartkleding, een strik is niet verplicht.
07. Wanneer een speler niet in de volledige biljartkleding verschijnt, heeft de wedstrijdleider het recht om de speler van
verdere deelname uit te sluiten.
08. Wanneer een speler te laat is, heeft de wedstrijdleider het recht om de speler van verdere deelname uit te sluiten.
09. De eerste ronde van de finale moet worden gespeeld zoals aangegeven op deze uitnodiging.
10. De wedstrijdleiding verwacht dat de speler elke dag een schrijver meeneemt.
Zie de website voor de juiste gegevens over de gewestelijke finale
vrijdag 24 juni 2016

)

