KNBB N-H Midden Wedstrijdadministratie
Finale uitnodiging

Seizoen 17
Alkmaar,

Bandstoten Klein 2e Klasse

28-1-2018

Wedstrijdleider PK
J.T.A. Hessing
Olmenlaan 14
1829 HP OUDORP
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:
Deze finale zal gehouden worden op:

Bandstoten klein 2e Klasse

van het district N-H Midden.

Woensdag 7 februari 2018, aanvang 19:00 uur
Vrijdag 9 februari 2018 aanvang 19:00 uur
Zondag 11 februari 2018, aanvang 11:00 uurr

Wijzigingen voorbehouden
Nr:

Bondsnr:
1
2
3
4
5
6
7
8

226087
209374
169175
115769
114903
147124
127697
142446

Naam:
Slotboom R. (Ruud)
Berg Jh. (Janhans)
Rayer G.J. (Gertjan)
Koorn J. (Jan)
Braan F.A.J. (Fred)
Joosse M. ( )
Gieskens J. (Jan)
Stam N. (Niels)

Woonplaats:
PURMEREND
BAKKUM
ZAANDAM
WINKEL
HEERHUGOWAARD
HEERHUGOWAARD
PURMEREND
ZAANDIJK

Vereniging:
HAZ
DI
ZZI
DV
DV
PA
HAZ
WBV

RESERVE:
Bondsnr:

Nr:

Moyenne
3,22
3,00
2,82
2,49
2,47
2,22
2,00

Moyenne

1
2
Vernr:

12900

Wedstrijdleider

SBBA
De Viaanse molen
Havinghastraat 13

Contactpersoon
0
0
0

Gewestelijke finale

1817 DA Alkmaar

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 tenminste 15 minuten vóór aanvang melden bij de wedstrijdleiding van de
organiserende vereniging. Indien een speler zich op de eerste finaledag later meldt,
verliest deze zijn rechten en kan de reserve worden ingezet, die op de eerste dag ook aanwezig dient te zijn!
De overigen dagen dienen de deelnemers minimaal 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn.
Bij verhindering dient een speler dat zo spoedig mogelijk te melden aan de district wedstrijdleider.
Het dragen van de voorgeschreven biljartkleding is verplicht.

De eerste ronde begint op:

Woensdag 7 februari 2018, aanvang 19:00 uur

De moyenne-grenzen zijn:

2,30 - 3,50

Partijlengte :

75

caramboles.

Er dient, bij voorkeur, volgens het AVE-systeem te worden gespeeld.
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:
1 W. Bosman
2 S. Bleeker 7 febr
3
4

Reserve:

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. Enz.
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”
Namens het bestuur wens ik U een sportieve, maar vooral een spannende en succesvolle finale toe.

Wedstrijdleider district N-H Midden

Art. 6033 lid 4 WR Bij gelijk moyenne wordt voor de ranglijst het moyenne tot 4 cijfers achter de komma berekend.

