CAFE DE KLAP
Enneven 23
011/54.44.68
VERHUIZINGEN HOEKS
Verhuizen zonder zorgen
011/66.00.50
BILJARTSHOP EDDY
LEPPENS
Kuipersweg 17
0476/33.33.86
M-VB DAKWERKEN
Voetbalstraat 9
0498/14 20 95
FRITUUR HET
SCHUURKE
Hees 23
011/55.26.29
COFFEE LOUNGE
ANNEKE
Hertog jan plein 65
011/44.85.69
DANNY GEERINCKX
Vloeren en tegelen
0474/27.94.22
DE STUNTER
Voor ieder wat leuks
info@destunter.be
RVE
Uit sympatie
ALGEMENE WERKEN
St bernardusstraat 17
0476/72.13.00

BEKER MARGO
KBC VRIJ VERMAAK heeft het genoegen om u uit te nodigen voor de 7de
Editie van “BEKER MARGO”
1. Het toernooi is open voor alle biljartliefhebbers, welke een te controleren
aantal punten speelt . D.w.z. op vertoon van een boekje of een recente lidkaart
van een erkende bond (VBBL;KNLBB;KBBB) of gekende punten bij Vrij
Vermaak
2. De reglementen van de VBBL worden toegepast. Het bestuur van Vrij
Vermaak heeft de volledige verantwoordelijkheid. Er kan geen klacht
gestuurd worden naar de VBBL.
3. Wedstrijden beginnen stipt om 19u30, een half uur te laat komen kan forfait
tot gevolg hebben.
4. Alle wedstrijden worden geleid door leden van KBC VRIJ VERMAAK.
5. Er wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers welke samen een totaal aantal
punten dienen te spelen van minimum 110 punten waarvan de laatste
speler min. 48 punten moet spelen.
6. Er worden ook ploegen toegelaten met alleen vrouwen deze zullen aan een
gezamenlijk totaal van min. 94 punten moeten spelen, waarvan de
speelsters min. 23-23-48 moeten spelen.
7. Kaderploegen worden bij de trekking apart gehouden, dus gelieve door te
geven als er een kaderspeler meespeelt.
8. Ploegen die inbreuk plegen tegen de reglementen worden uit het toernooi
genomen en dan zal automatisch de tegenstander doorgaan.
9. Voor deelname aan het toernooi zal er een inschrijving gevraagd worden van
10 € per ploeg. Deze dient betaald te worden bij aanvang van de eerste
wedstrijd.
10. Aanvang van de beker BEGIN APRIL afhankelijk van de inschrijvingen.
Datum van de finale VRIJDAG 9 juli 2022
11. Naargelang de inschrijvingen zal er ook op zaterdag gespeeld worden.
12. Geschillen worden door de organisatie beslecht en hier is geen verhaal tegen
mogelijk.
13. Inschrijvingen dienen schriftelijk ; telefonisch of per e-mail toe te komen op
volgend adres voor 20 maart 2022
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