
Gewest
West Nederland

aan: - voorzitter organiserend district
- wedstrijdleider cq contact adres organiserende vereniging
- P.K.- wedstrijdleiders van de districten
- spelers(sters)

Wordt gehouden op 

De finale zal gespeeld worden in :
bv.

Tel:

Dit is een eindstrijd met één reserve, derhalve dient de reserve bij aanvang aanwezig te zijn,
om direct te kunnen worden toegevoegd indien er een finalist(te) ontbreekt.

De spelers(sters) dienen 
Z.O.Z.

30  min.  vóór  aanvang
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Uitnodiging voor het Gewestelijk Kampioenschap 2018/2019

vereniging/district

Veen & Rijnstreek
2,03

reserve: 
Veen & Rijnstreek

111451,71 De PlasLeo

Woubrugge
0172-518082

Hoogvliet 12624

De TobbeJordy 11974

11066

Bateweg 78a

B.C.C.D.

Libre klein 4e klas

leiding van de organisatie :
bv Jacobswoude bv Jacobswoude

8 / 9 December
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Merwehof
Dordrecht
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Bijzonderheden Voor deze  lokatie  werd aangegeven dat er   rookvrij gebiljart kan worden
“Let  op:  De  Vereniging  Carambole  kan  er  niet  voor  instaan  dat  deze  locatie  ook  echt  rookvrij  is”  

partijlengte - moyennegrenzen : caramboles - moyenne

aantal biljarts : tafels

biljarts - lakens - ballen Wilhelmina - Simonis - Aramith

voorzitter van de organisatie :

wedstrijdleider :

contactadres
(verstrekken van inlichtingen, Secretaris@bvjacobswoude.nl
reserveren logies, e.d.)

De opening is 15 minuten voor de aanvang van de eerste ronde.
De opening en sluiting van het Gewestelijk Kampioenschap zal geschieden door een bestuurslid van het organiserend District.

De finale wordt gespeeld volgens het systeem  AVÉ  met toepassing van het onderstaande tijdschema :

vrijdag, nvt zaterdag, 1e Ronde : uur zondag, 4e Ronde : uur
2e Ronde : uur 5e Ronde : uur
3e Ronde : uur

De organisatie is verplicht na elke ronde de stand aan te geven op een publicatiebord.

Partij indeling 1e ronde (tafel-indeling  eventueel aanpassen aan het computerprogram)

De huldigings- en afsluitingsceremonie wordt aansluitend gehouden.

Arbitrage wordt verzorgd door het district 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om aan deze finale deel te nemen, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk mede
te delen aan de gewestelijk Wedstrijdleider en uw district Wedstrijdleider.

Het gebruik van mobiele telefoons in de wedstrijdruimte is niet toegestaan, 
 dit geldt ook voor toeschouwers.

Het nationaal kampioenschap vindt plaats van 

In het gewest 

Wedstrijdleider P.K. gewest West Nederland
Janhans Berg Tel. 06 45 75 63 16 janhans.berg@xs4all.nl

BV De Ram Roosendaal

De gewestelijke-commissie wenst U een prettige, sportieve en succesvolle finale toe.

Zuid Nederland

Veen & Rijnstreek

Twilhaar

Tafel 1 Tafel 2

Honkoop

Tafel  3 

Markus

Krempel

06-44442459

2401 GB

1,25 < > 1,70

Paul de Jong 06-41146867

12.00

Wagenmaker 57
Fred Pruis

WEL

55

15.00

Geelen

Nispen

Ferry van Stralen 06-52318609

3

14.30
13.00

13.30

Alphen aan den Rijn


