KNBB DISTRICT NIJMEGEN
PRESENTEERT

TEAM FINALS 2012
4,5 & 6 MEI ZAAL VERPLOEGEN WIJCHEN
Klassenkampioenschappen van het district Nijmegen = Team Finals
Al jaren wordt er aan het eind van de competitie gespeeld om het
klassenkampioenschap van het district Nijmegen. Afgelopen jaar
gebeurde dat voor het eerst in een nieuw jasje, met meer
kanshebbers en alle klassen op één locatie. Een waar
biljartfestijn is het geworden! We noemden het de Team Finals.
De uiteindelijke kampioenen van iedere klasse spelen vervolgens
het regiokampioenschap voor teams en hebben kans op een ticket
voor de landsfinale. In deze en volgende Nieuwsbrieven willen we
u op de hoogte houden van het evenement, de kanshebbers, de
regels en alles wat er gebeurt in de aanloop naar een hopelijk
gezellig, sportief en feestelijk kampioenschap.
Wij staan ervoor. U ook?
Wie doet wat in de aanloop naar het evenement?
Ondanks de problemen waar ons district dit jaar mee te maken
heeft gekregen, heeft het districtsbestuur en de algemene
ledenvergadering gekozen om dit evenement te continueren. Een
goede keuze met oog voor de toekomst.
Competitieleider tot en met de play-offs is Jan Nabuurs. Om
tijdig de kunnen bepalen wie er naar de play-offs gaan, en wie er
vervolgens in de Team Finals uitkomen, is het essentieel dat alle
wedstrijden tijdig gespeeld zijn en alle uitslagen direct ingevoerd
worden in Compsos, dan wel gemeld worden bij Jan.
Het biljartevenement ‘Team Finals’ wordt voorbereid,
georganiseerd en uitgevoerd door de SBW. Jan Nabuurs adviseert
en ondersteunt de SBW op wedstrijd-technisch gebied. Tijdens de
finale is de wedstrijdleiding in handen van de SBW.
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De TeamFinals in het kort:



Alle klassen/ spelsoorten spelen in poules.
Wedstrijden worden, waar mogelijk, gepland op 2 van
de 3 speeldagen. Er staan maar liefst 7 biljarts
opgesteld.



Tijdens de TeamFinals verdienen alle deelnemers de
allure en sfeer van een internationaal toernooi. Die
wordt geboden in onze speciaal ingerichte biljartarena
in de grote feestzaal van Zaal Verploegen.



Toegang voor het publiek is natuurlijk gratis!



Tellen en schrijven gebeurt door de teams onderling.
In deze verdienen alle deelnemers van vorig jaar
nogmaals ieders complimenten, want dat liep
fantastisch!



Op 5 mei zullen uw clubbestuurders in grote getale
aanwezig zijn en uw prestaties toejuichen.



Extra activiteiten die onze sport ondersteunen en
promoten.
Voorlopige planning Team Finals

Vrijdag 4 mei 2012

Zaterdag 5 mei 2012

Zondag 6 mei 2012

18.45 uur Opening

10.00 Aanvang wedstrijden

10.00 Aanvang wedstrijden

19.00 uur Aanvang wedstrijden Eindtijd in de avond, afhankelijk
van programma
Biljarten in de grote zaal.

* Huldiging Kampioenen
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Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan teamleiders, secretarissen en bekende e-mailadressen. A.u.b. medebiljartes inlichten

WWW.KNBB-NIJMEGEN.NL
Bent u ook enthousiast over dit evenement?
Kijk op: www.knbb-nijmegen.nl

