Café Bagatel
Bosveldweg 42 3940 Hechtel

Hechtel, 2 maart 2022

2022

BEKER MINI PENTHATLON 2022
De uitbaters van het lokaal van B.C. De Ketsers nodigen alle biljartliefhebbers uit op onze
vriendschappelijke beker. 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,
indien er geen gemiddelde vrijspel kan opgegeven worden, wordt er aan de hand van de
punten drieband het aantal punten opgemaakt. 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. Indien er
2 spelers van 1 ploeg dezelfde aantal punten moeten spelen, zal diegene die het minst
aantal punten vrijspel speelt als eerste aantreden. Er worden ook prijzen voorzien voor de
verliezers van de halve finales.
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: 0479/51.50.27 (Geert) of 0474/28.70.83 (Raoul)
- Per e-mail: sportl.ketsershechtel@gmail.com
Inschrijven kan tot en met 1 mei 2022, de trekking zal plaatsvinden op 3 mei 2022 in ons
lokaal, gelieve een gsm nummer per ploeg te vermelden bij de inschrijving, dit om verder
contact te vergemakkelijken. De beker zal starten op 17 mei en de finale zal op zaterdag 3
september 2022 plaats vinden. Ploegen die een voorkeursdag hebben mogen deze bekend
maken bij de inschrijving en er zal in de mate van het mogelijke ook rekening mee gehouden
worden. De wedstrijden zullen gespeeld worden tijdens de weekdagen. De wedstrijdleiding
gebeurd door de inrichters. Er wordt een eerlijke opgave verwacht van de te spelen
vrije/drieband punten waar ook controle op gebeurt en zo een ploeg kan gediskwalificeerd
worden als er onjuiste punten worden opgegeven. Indien er spelers zijn die in meerdere
bonden spelen, dienen deze het hoogst aantal punten door te geven!
Aanvang van de wedstrijden is om 20.00 uur
In de hoop Uw club te ontmoeten voor deelname aan onze beker wensen de inrichters U nu
al veel succes en biljartgenot!
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Drieband KBBB

34db klein + 27db match
42 db klein + 34 db match

