Wedstrijdadministratie
Seizoen 2019 - 2020

Uitnodiging districtsfinale
Heiloo, 20 augustus 2019
Reijn Roos
Wedstrijdleider PK
Wl-pk@knbb-nhm.nl

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

Driebanden Klein 3e klasse van het district N-H Midden

Hierbij nodig ik u uit tot het spelen van de finale:
ORGANISERENDE VERENIGING
WBV Memento Mori
contactpersoon: Martin Feeke
tel: 06 53119678
m.feeke@upcmail.nl
LOKALITEIT
Om de Noord
Krommenierpad 7a
1521HA Wormerveer
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181648
246518
224316
226022
236542
206642
219137
236865
219234

Speeldata
14 september 2019, aanvangstijd 10:00 uur
15 september 2019, aanvangstijd 11:00 uur

Dirk Sanders
Ferry Steijger
Reijn Roos
René Kooij
Imco Root
Paul van Rijn
Martin Heere
André Bruijns
Peter Hoogland

De gewestelijke finale wordt gespeeld op 11 t/m 13 oktober 2019 Locatie:
Café de Liefhebber, Oudewal 25, 1749 CA Warmenhuizen

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: 0,000 - 0,360

Partijlengte : 18 caramboles

Deze finale wordt verwerkt met Biljartprof volgens het AVE systeem.
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, Rob Paur, Cor Roet en Dennis Karstens
Reserve: Piet Laan
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”
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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