Wedstrijdadministratie
Seizoen 2021 - 2022
Uitnodiging districtsfinale
Heiloo, 7 september 2021
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 2e klasse van het district N-H Midden

ORGANISERENDE VERENIGING
Parelhof
contactpersoon: Paul Dragt
tel: 06-20345270
e-mail: p.dragt@hotmail.com
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B.C. Heerhugowaard
Parelhof 3
1703 DX Heerhugowaard (072-5742776)
Speeldata:
18 september aanvang 10:00 uur
19 september aanvang 11:00 uur

209395
114833
100445
124802
246269
126479
115038
234402
224148

Marcel Dröge (Parelhof)
Jan Winter (De Hollandse Club)
Wim Bosman (D.V. Lang Rond)
Kees Stam (WBV)
Rinus Knoops (Ook Biljarten Is Sport)
Leo Kleyn (Assendelftse Biljart Club)
Willem Koopmeiners (Hazefelder)
Twan Vriens (de Musketiers)
Martin Feeke (WBV)

moy.
0.551
0.459
0.453
0.431
0.418
0.400
0.389
0.364
0.361

Gewestelijke finale: 19, 20 en 21 november 2021
Organisatie: de Klipper
Locatie: café Thuys, Haven 20, 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: 0,360 - 0,520

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:
Piet Laan, Sjaak Bleeker, Piet Borst, Bas Kamans

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
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