Zomeravond
biljart-toernooi
Zomeravondbiljart :

zomeravond biljart is een biljart soort waarbij de spelers 5 verschillende disciplines
moeten spelen en iedere bal moeten annonceren.

Locatie:
teams:
Tijden:

een ieder cafe die zich inschrijft ,per biljart 2 teams
een team bestaat uit 3 pers ,invallers mogen indien ze van tevoren opgegeven zijn.
start wedstrijden 19:30 u. woensdag avond.

Spelsoorten:

Vrije bal, Directe bal, 2-bander, 3-bander, Losse bal.
Spelsoort moet door speler vooraf geannonceerd worden.
3-bander mag meer banden hebben.

Indeling:

Spelers met alleen een Libre-gemiddelde worden op basis daarvan door de
organisatie ingedeeld. 3-band moyenne.
Laagste moyenne-klasse tot 0,25 hoogste moyenne-klasse van 0,800.
Spelers met een gemiddelde gelijk of hoger dan 0,800 evt in overleg.
Voor iedere moyenne-klasse geldt per spelsoort een aantal te maken caramboles.
Vb Moy. 0.25 klasse 4 . Te maken Vrij 12x;Direct 8x;2-band5x;3-band 3x;los band
2x
Vb Moy. 0,40; klasse 3. Te maken Vrij 15x; Direct 11x; 2-Band 8x; 3-band 5x; Los
2x.
Vb Moy. 0,80; klasse 2. Te maken Vrij 20x; Direct 15x; 2-band 10x; 3-band 7x; Los
4x.
Vb Moy. 0,80; klasse 1. Te maken Vrij 30x; Direkt 20x; 2-band 15x; 3-band 10x;los
6x;

Beurten:

Maximaal aantal beurten per wedstrijd bedraagt 40.

Schrijven / tellen:
Inschrijving:

Iedere speler telt per speelavond minimaal één wedstrijd.
per mail julesfrits@home.nl.
Inschrijfgeld € 5 p.p. te voldoen uiterlijk op 1e speelavond.

Prijzen:

bekers.

Let op dit is ons eerste zomeravond biljart toernooi.
Omdat we nog niet weten hoeveel deelnemers we hebben kunnen we geen start datum afgeven .
We willen wel zoveel als mogelijk andere speel locatie`s binnen de Vbb e.o.
Info morgen:zondag 16 maart om 11.00 u bij cafe het ven in Venlo.
Inschrijven kan tot 7 april.
organisatie: jules frits – peter gramme –john v/d maden – rudy beurskens.
Informatie m.b.t. inschrijving (uitsluitend per telefoon 077-3512995)
Naam:

_______________________

Telefoon

3-band gemiddelde:

_____________

Libre gemiddelde:

_______

