BILJARTVERENIGING ONS GENOEGEN BUSSUM.
WEDSTRIJDLEIDING
8 INVITATIE KOPPEL - TOERNOOI 2019
11-10-2021
Beste biljart liefhebber/liefhebster,
Hierbij willen wij OGB u uitnodigen voor het meedoen aan ons 7e Koppel Toernooi 2012.
Er wordt gespeelt met 2 spelers als koppel tegen een ander koppel. Spelsoort Libre Kader
of driebanden. Er is geen minimum maar wel een maximum Libre/kader 200 caramboles.
Bij driebanden is geen maximum.
e

Er wordt 60% van de officiële partij lengte gespeeld. De eerste ronde wordt zoveel mogelijk
op gelijke sterkte ingedeeld naar aantallen en moyenne.
De puntentelling bestaat uit het Belgisch systeem winnaar 12 punten, verliezers een punt
per tiende gemaakte caramboles, ook wordt er zonder nabeurt gespeeld.
De poules bestaan uit 4 koppels, elk koppel speelt tegen elkaar dus 3 wedstrijden per Poule.
Men speelt om beurten, voorbeeld koppel 1 speelt tegen koppel 2, er wordt vooraf aangegeven
of speler 1 of 2 begint, dan speelt men verder om beurten, na de Poule ronde wordt er verder
gespeeld in een verder systeem, uiteindelijk zullen de blijvende winnende koppels elkaar
treffen in de finale.
Er wordt zelf geteld en geschreven. Voor in de finale zal zoveel mogelijk worden geteld door de
verliezers of eventuele vrijwilligers. Er zijn 2 wisselbekers voor de winnaars en alle deelnemers
krijgen een herinnering Er wordt gespeeld zaterdag 20 nov en zondag 21 nov vanaf 10.30 uur 2021.
De finale wedstrijden zijn zaterdag 27 en zondag 28 nov vanaf 10.30 uur 2021.
Wij gaan er vanuit dat u de geplande wedstrijden kan, of laat dan weten wanneer u niet kan.
Indien het rooster vast staat kan ik de wedstrijden niet meer verzetten.
Verdere bijzonderheden worden bij het toernooi bekend gemaakt. Er zijn geen inschrijfkosten aan
dit toernooi verbonden. Het betreft een sportief biljart gebeuren. u inschrijving dient graag zo snel
mogelijk maar uiterlijk dinsdag 9 November 2021 ingeleverd te zijn, in de rode bus binnen bij
OGB of per brief, E-mail aan adres wedstrijdleider. Er wordt gespeeld in vrijetijdskleding.
U krijgt van de wedstrijdleiding daarna zo spoedig mogelijk een speel programma toegestuurd
waarin staat wanneer en tegen wie en welk biljart u speelt.
Met vriendelijke sportgroeten G.A.M. Dashorst
------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFSTROOK KOPPEL - TOERNOOI 2019
Naam Deelnemer: 1--------------------------------Tel:---------------E-mail -------------------------------Naam Deelnemer: 2 ------------------------------- Tel;---------------E-mail ------------------------------Libre/Kader
speler 1
Ja O Aantal ---------------------speler 2
Ja O Aantal ---------------------Driebanden
speler 1
Ja O Aantal ---------------------Driebanden
speler 2
Ja O Aantal ---------------------Totaal Aantal Libre/kader
max 200 caramboles
Graag O zwart maken of aankruisen voor deelname
Kan niet spelen op zaterdag uur --------------------------------------------------------Kan niet spelen op zondag uur --------------------------------------------------------Invullen welk dagdeel uur in deze weekeinde niet kunt spelen
Inleveren of bellen/mailen tot 9-11-2021.
Correspondentieadres: G.A.M.Dashorst Oud Blaricummerweg 26a 1411 JT Naarden
Telefoon:035-6950661-06-54220123 Mail;dasgambv@gmail.com
G.A.M.Dashorst Voorzitter/Wedstrijdleider OGB

