B.C. De Ketsers
Bosveldweg 42
3940 Hechtel

Hechtel, 1 april 2018

BEKER MINI PENTHATLON 2018
De uitbaters van het lokaal van B.C. De Ketsers nodigen alle biljartliefhebbers uit op dit
vriendschappelijke tornooi.
De prijzenpot bestaat uit naturaprijzen.
Er wordt gespeeld met ploegen van drie personen in achtervolging.
De drie spelers moeten een minimum van 10 behalen.
De speelsoorten zijn als volgt: - Rechtstreeks
- 1-Band
- 2-Band
- 3-Band
- Losband
Het gemiddelde van het vrijspel bepaald het aantal te spelen punten van iedere speler.
Iedere club kan een onbeperkt aantal ploegen inschrijven;
Elke speler mag slechts eenmaal deelnemen met een ploeg.Hij kan niet meer van ploeg
veranderen.
Alle andere vervangingen zijn te allen tijde toegelaten tot aan de halve Finale.
Te spelen punten:
Zie bijlage
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 € per ploeg, te betalen bij het eerste optreden.
Bij forfait dient de ingeschreven ploeg dit eveneens te vereffenen.
Er kan ingeschreven worden als volgt:
- In het lokaal of per brief: Café “Bagatel” Bosveldweg 42 3940 Hechtel
- Telefonisch op: - 0474/28.70.83
- Per e-mail: sportl.ketsershechtel@gmail.com I
inschrijven kan tot met 22 april 2018 om 15 h.
Dan zal de trekking plaatsvinden in ons lokaal.
Het tornooi zal starten op dinsdag 8 mei 2010
De finaledatum zal afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen.
Ploegen die een voorkeurdag hebben maken deze bekend bij de inschrijving en er zal in de
mate van het mogelijke ook rekening mee gehouden worden.
De wedstrijdleiding gebeurd door de inrichtende club.
Er wordt een eerlijke opgave verwacht van de te spelen vrije punten waar ook controle op
gebeurt en zo een ploeg kan gediskwalificeerd worden.
In de hoop Uw club te ontmoeten voor deelname aan ons tornooi wensen de inrichters U nu
al veel succes en biljartgenot
Vivianne en Raoul

Vrij

Te spelen punten
Mini Penthatlon 2018
Bc de Ketsers Hechtel
K.V.B.B.L – K.L.BB
K.N.L.B.B

K.B.B.B

30
40
55
70
90
120
160

210
300 vrij +
kader spelers

2
3
4
5
6
7
8
9

10
12

23 – 26
29 – 32 – 35
38 – 41 – 44
48 – 54 - 60
66 – 72
80 – 92
104 – 116
132 – 148
34 drieband Klein
27 drieband groot
164 – 180
100 kader en meer
41 drieband Klein
34 drieband groot

