KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BILJARTBOND
aan:

Gewest
West Nederland

- voorzitter organiserend district
- wedstrijdleider cq contact adres organiserende vereniging
- P.K.- wedstrijdleiders van de districten
- spelers(sters)

Bakkum
13 januari 2019

Uitnodiging voor het Gewestelijk Kampioenschap 2018/2019
Driebanden Groot 3e klasse
Wordt gehouden op
De finale zal gespeeld worden in :
SPC Capelle/De Terp
Marsdiep 7
2904 ES
Tel: 010-4585733

deelnemers

2 en 3 februari 2019
leiding van de organisatie :

De Maasstad

bv.
Capelle aan den Ijssel

moyenne

vereniging/district

1

230125

W. Zuiderwijk

0,510

Bij 't Hof
14081
Vlietlanden

2

141830

K.F. Veninga

0,483

Centrum
11173
MiddenHolland

3

209360

H. Lohmann

0,471

Carambole

11191
Dordrecht

4

182236

A.J. van Diest

0,465

Vriendenkring

11100
Rotterdam

5

204002

B.J. Sewsaran

0,452

Valkennest

12159
Den Haag

6

229657

F. Kok

0,436

reserve:

220980

L.J. Bruins

Roelofarendsveen
11147
Veen & Rijnstreek

0,461

Capelle SPC
15760
Rotterdam

Dit is een eindstrijd met één reserve, derhalve dient de reserve bij aanvang aanwezig te zijn,
om direct te kunnen worden toegevoegd indien er

30  min.  vóór  aanvang

een finalist(te) ontbreekt.

De spelers(sters) dienen
een  half  uur  vóór  aanvang
aanwezig te zijn en zich te melden bij de WEDSTRIJDLEIDING !!

Z.O.Z.

Bijzonderheden

Voor deze lokatie werd niet aangegeven dat er

rookvrij gebiljart kan worden

“Let  op:  De  Vereniging  Carambole  kan  er  daarom  niet  voor  i nstaan  dat  deze  l ocatie  ook  echt  rookvrij  i s”  
partijlengte - moyennegrenzen :

20 caramboles

aantal biljarts :

moyenne

0.300 tot 0.475

3 tafels

biljarts - lakens - ballen

-

-

Aramith

voorzitter van de organisatie :
wedstrijdleider :

WL M. den Boer

contactadres
(verstrekken van inlichtingen,
reserveren logies, e.d.)

WL M. den Boer
pk@biljartenrotterdam

De opening is 15 minuten voor de aanvang van de eerste ronde.
De opening en sluiting van het Gewestelijk Kampioenschap zal geschieden door een bestuurslid van het organiserend District.
De finale wordt gespeeld volgens het systeem AVÉ met toepassing van het onderstaande tijdschema :
vrijdag,

nvt

zaterdag,

1e Ronde : 11.00 uur
2e Ronde :
uur
3e Ronde :
uur

zondag,

4e Ronde : 12.00 uur
5e Ronde :
uur

De organisatie is verplicht na elke ronde de stand aan te geven op een publicatiebord.
Partij indeling 1e ronde

(tafel-indeling eventueel aanpassen aan het computerprogram)

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 3

H. Lohmann

K.F. Veninga

F. Kok

A.J. van Diest

B.J. Sewsaran

W. Zuiderwijk

De huldigings- en afsluitingsceremonie wordt aansluitend gehouden.
Arbitrage wordt verzorgd door het district

Rotterdam

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om aan deze finale deel te nemen, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk mede
te delen aan de gewestelijk Wedstrijdleider en uw district Wedstrijdleider.
Het gebruik van mobiele telefoons in de wedstrijdruimte is niet toegestaan,
dit geldt ook voor toeschouwers.
Het nationaal kampioenschap vindt plaats van
bij
Wedstrijdleider P.K.
gewest West Nederland
Janhans Berg
Tel. 06 45 75 63 16

29 t/m 31 maart

start: (29/3 om 14.00 uur)

De Veemarkt in Doetinchem

janhans.berg@xs4all.nl

De gewestelijke-commissie wenst U een prettige, sportieve en succesvolle finale toe.

