DRIEBANDEN
Inschrijfformulier Driebanden Toernooi Concordia 2019
van der Wouden prijs (bekersponsor)

Speeldata poule wedstrijden:
Vrijdagen 10 mei*,17 mei, 24 mei en 31 mei
Dinsdagen 14 mei, 21 mei en 28 mei
(* afhankelijk van aantal deelnemers start 7/10 mei of 14/17 mei…)

Speeldata finalewedstrijden:
Dinsdag 04 juni (kwartfinales) en vrijdag 07 juni (halve finale, de finale en huldiging).

Op alle wedstrijdavonden starten de eerste wedstrijden uiterlijk om 19:45 uur
Alle voor een avond ingedeelde spelers dienen zo veel mogelijk om 19:30 uur aanwezig te zijn om te
spelen of om als scheidsrechter / schrijver te fungeren.
Spelregels toernooi
•
•
•
•

Er wordt gespeeld volgens de algemeen geldende biljartspelregels.
Er wordt gespeeld in poules van vier of vijf spelers, de indeling in de poules wordt door loting bepaald,
spelers kunnen een voorkeur aangeven voor de speelavonden. Afhankelijk van aantal deelnemers
kan hier wel/niet aan worden voldaan.
Van iedere poule gaan twee spelers met de meeste punten (en bij gelijk aantal punten de hoogste
moyennewinst) door naar de kwartfinales.
Het minimaal aantal te maken caramboles wordt op 15 vastgesteld.

Niet op komen dagen of niet op tijd aanwezig betekent voor de betreffende deelnemer een verloren
wedstrijd, maar is niet fijn voor de tegenstander die graag had willen spelen.
We hopen wederom op een grote opkomst en op een mooie afsluiting van het seizoen!!!
Bij vragen of calamiteiten bel telefoonnummer 0651854920 (Frans Hoogland)
Groet van Bertus, Gerard, Erik, Piet en Frans
Meedoen? Stuur svp een mail met de onderstaande gegevens naar frans.hoogland@planet.nl
Of knip dit strookje af en geef dit uiterlijk donderdag 18 april af aan de bar. Hier ligt een envelop klaar om de
strookjes van de inschrijfformulieren in te doen.
Bewaar de brief, alleen het onderstaande strookje inleveren

✂------------- ✂------------- ✂------------- ✂------------✂----

DRIEBANDEN
Ja, ik doe gezellig mee !!!!
Toernooi

DRIEBANDEN -- DRIEBANDEN -- DRIEBANDEN

Voor- achternaam
Mailadres
Telefoonnummer
Voorkeur voor:
(omcirkelen)
Aantal te maken
caramboles

06Vrijdag
--- Dinsdag ------ Maakt mij niet uit
(afhankelijk van aantal deelnemers kan ik hier rekening
mee houden…)
___

Kan door toernooicommissie (uiteraard in goed
overleg met de deelnemer) worden aangepast

! NB. leden van Concordia kunnen voor beide toernooien (Libre én Driebanden) inschrijven !

