Wedstrijdadministratie
Seizoen 2020 - 2021
Uitnodiging districtsfinale
Heiloo, 22 augustus 2020
Reijn Roos
Wedstrijdleider PK
Wl-pk@knbb-nhm.nl

Aan de deelnemers, de organiserende vereniging, de afgevaardigde van het districtsbestuur en de pers.
Hierbij nodig ik u uit tot het spelen van de finale:

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

ORGANISERENDE VERENIGING
de Band
contactpersoon: Freek Bosschers
tel: 072-5128099
e-mail: f.bosschers@hccnet.nl
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Viaanse Molen
Havinghastraat 13
1817 DA Alkmaar
Speeldata:
5 september aanvang 10:00 uur
6 september aanvang 11:00 uur

167270
240976
154038
223995
115020
139934
211132
129493
179845

Bonnet E. (Edwin)
Mieldijk J. (Jan)
Huissteden van A.G. (Arie)
Bart J.C. (Jan)
Appelman G.H. (Gerard)
Withagen F.F.D. (Fred)
Heijnen C. (Christa)
Jonkergouw T.H.G. (Theo)
Greeuw de C. (Cees)

HAZ
WBV
BA
SK
OBIS
WBV
WBV
DJP
DHC

moy. car.
0,375 19
0,347 18
0,329 17
0,315 16
0,305 16
0,302 16
0,277 15
0,240 15
0,264 15

Gewestelijke finale: 21 en 22 november 2020
Organisatie: het Centrum
Locatie: Café 't Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk

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 - 0,360

Partijlengte : intervallen, maximaal 60 beurten

Deze finale wordt 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, Piet Boerkoel, Bas Kamans, Piet Laan (5 sept.), Sjaak Bleeker (6 sept.)
reserve Dennis Karstens (6 sept.)

De spelers, die voor de afvaardiging naar het gewest in aanmerking komen zijn:
1. De districtskampioen en de nummer twee in de finale uitslag;
2. Bij verhindering wordt/worden de opvolger/opvolgers in de uitslag afgevaardigd;
3. Algemeen reserve is diegene die daarna volgt in de uitslag.
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

