BILJARTVERENIGING STEENWIJK
Secr. Clubkampioenschap
Bultweg 1a
8346 KA De Bult
Steenwyk, 26 april 2019
Onderwerp : Clubkampioenschap 2019
Geacht verenigingslid,
Nu de lopende competities bijna ten einde lopen, is de tijd aangekomen voor het organiseren van een nieuwe ronde
van het clubkampioenschap libre van onze vereniging.
Gaarne nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze 5e editie.
De speeldata zijn als volgt :
Voorronden : woensdag 22mei en donderdag 23 mei 2019; beide dagen op de middag en op de avond.
Finaledag met 16 deelnemers : op zondag 26 mei 2019 (aanvang 10 uur).
In de voorronden worden bij het vormen van de poules rekening gehouden met de speelsterkte van de spelers.
Aanmelding kan tot en met woensdag 15 mei 2019 als volgt plaatsvinden :
- door dit formulier te deponeren in de postbus op de bar van de biljartzaal, dit onderaan onder
vermelding van uw naam en van de voorkeur van spelen voorronden op de voorkeursdatum, op de middag, op de
avond, of het maakt niet uit. Aanmeldingsformulieren liggen ook beschikbaar in de biljartzaal.
- of door een mail te sturen naar h.zwiers48@gmail.com met vermelding van de voorkeur van spelen
voorronden op de voorkeursdatum, op de middag, op de avond, of het maakt niet uit.
Inschrijfgeld 2 euro.
Kort na 15 mei 2019 wordt de poule indeling met speeltijden gepubliceerd op onze website en op het publicatiebord
in de biljartzaal.
Dit toernooi spelen wij met alle regels, die voor de dag kompetitie KNBB Zwolle gelden.
Spelers vanaf 6.00 gemiddelde libre spelen tijdens dit clubkampioenschap kader 38/2.
Het aantal te spelen caramboles blijft het gehele toernooi ongewijzigd. Dit is het gemiddelde (aantal caramboles)
waarmee de deelnemers spelen in de diverse kompetities * 75%.
In de voorronden worden zoveel als mogelijk poules gevormd bestaande uit 4 spelers.
Op de finaledag : 1e ronde 4 poules van 4 spelers; 8 spelers gaan door en vervolgens knock-out systeem.
Voor de arbitrage nodigen wij op alle wedstrijddagen de niet-spelende leden uit om één of enkele partijen te komen
arbitreren.
Voor de eerste 8 finale spelers zijn prijzen beschikbaar gesteld door Autobedrijf Veld, Restaurant de Opschepper en
Supermarkt Attent.
Met vriendelijke groet,
De toernooicommissie Clubkampioenschap Biljartvereniging Steenwijk
Erwin Oosterkamp, Jan Westerbeek, Henk Zwiers en Theo Simons.
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