Wedstrijdadministratie
Seizoen 2018 - 2019

Uitnodiging districtsfinale
Heiloo, 6 februari 2019
Reijn Roos
Wedstrijdleider PK
Wl-pk@knbb-nhm.nl

Aan de deelnemers, de organiserende vereniging, de afgevaardigde van het districtsbestuur en de pers.

Bandstoten klein 3e klasse van het district N-H Midden

Hierbij nodig ik u uit tot het spelen van de finale:
ORGANISERENDE VERENIGING
Onder Ons Wormer
contactpersoon: Harry Klos
tel: 075-6423351
hpklos@gmail.com
LOKALITEIT
Om de Noord
Krommenierpad 7a
1521HA Wormerveer
Speeldata
23 februari 2019, aanvangstijd 10:00 uur
24 februari 2019, aanvangstijd 11:00 uur
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237134] W. Snel (Onder Ons)
[228183] M. Schouten (Door Vrienden Opgericht)
[237007] E. Schaak (BVK Krommenie)
[122347] J.M. Buikman (Edam '87)
[201638] A.TH. Bos (Door Vrienden Opgericht)
[138024] F. Lute (BV W.I.K.)
[177919] K. Evers (B.V. Waterland)
[115038] W.G.J. Koopmeiners (Hazefelder)
[168433] R. Kersten (Onder Ons Wormer)

De gewestelijke finale wordt gespeeld op 22 t/m 24 maart 2019
Organisatie: De Klipper, district Duinstreek
Locatie: Café Thuys, Haven 20, 2182 JK, Hillegom

Bijzonderheden
Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij hun verenigingsbestuur op de hoogte stellen van de behaalde finaleplaats,
de data en de lokaliteit.
Spelers en arbiters moeten zich op de eerste finaledag tenminste 15 min vóór aanvang melden bij de wedstrijdleiding
van de organiserende vereniging. Tevens dient de 1e reserve aanwezig te zijn.
Indien een speler zich later meldt, verliest deze speler zijn rechten en kan de reserve worden ingezet!
Bij verhindering dient een speler dat zo spoedig mogelijk te melden aan de district wedstrijdleider.
Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is verplicht.
De moyenne-grenzen zijn: 1,50 - 2,30

Partijlengte : 55 caramboles

Deze finale wordt en ingevoerd en verwerkt met Pk-Online.
Na iedere ronde dient de stand voor iedereen op een publicatiebord o.i.d. zichtbaar te worden gemaakt.
De arbitrage zal verzorgd worden door de organiserende vereniging in samenwerking met de arbiters-vereniging.
Namen arbiters: Wim Bosman, Frank Vriens, Ber Bentvelzen, Co Meester
Reserves: Piet Laan, W. de Flart (zo), Twan Vriens (zo), Ruud Slotboom (za)
De spelers, die voor de afvaardiging naar het gewest in aanmerking komen zijn:
1 Diegene die districtskampioen wordt. Indien deze niet gaat, komt no. 2 op de ranglijst in aanmerking, etc.
2 Diegene die het hoogste algemene gemiddelde heeft behaald.
Indien deze niet gaat, dan gaat de speler met het, daarop volgend hoogste moyenne.
3 Algemeen reserve is diegene die volgt in de ranglijst na de “kampioen afgevaardigde”
Art. 6033 lid 4 WR Bij gelijk moyenne wordt voor de ranglijst het moyenne tot 4 cijfers achter de komma berekend.
Namens het bestuur wens ik U een sportieve, spannende en succesvolle finale toe.
Met vriendelijke groet,
Reijn Roos
Wedstrijdleider district N-H Midden
wl-pk@knbb-nhm.nl
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