KNBB DISTRICT NIJMEGEN
PRESENTEERT

TEAM FINALS 2012
4,5 & 6 MEI ZAAL VERPLOEGEN WIJCHEN
Klassenkampioenschappen van het district Nijmegen = Team Finals

Editie 2/2012

Natuurlijk zijn de belangrijkste vragen WIE, WAAR, WANNEER?
Een tipje van die sluier gaan we oplichten, maar ook wij hebben alle antwoorden nog niet.
Allereerst omdat de competitie nog altijd spannend is en er nog diverse kandidaten zijn voor Play-offs en Team Finals. Iedere dag wordt de
invulling daarvan duidelijker en Jan Nabuurs houdt de teamleiders intensief op de hoogte.
Daarnaast is een sluitend rooster maken om 96 wedstrijden in 2,5 dag te spelen geen sinecure. Waar proberen we zoal aan te denken?



Per klasse spelen op max. 2 dagen. Voor alle klassen behalve het bandstoten is dat de vrijdagavond + 1 dag (zaterdag óf zondag).
Bandstoten wordt gespeeld op zaterdag én zondag. (Zie voor de klassen en dagen onderaan deze pagina.





Zoveel mogelijk teamleden één wedstrijd op vrijdag laten spelen en de overige partijen op de 2e dag.
Het aantal gespeelde partijen per team zoveel mogelijk gelijk op laten lopen, zodat de stand in evenwicht blijft.
De wedstrijden per speler zo gelijkmatig mogelijk verdelen over de dag en natuurlijk kan niemand 2 partijen op hetzelfde tijdstip spelen.

Het idee achter de TeamFinals is een gezamenlijk biljartevenement waar we elkaar aanmoedigen en helpen. Zo kunnen we gezamenlijk én
feestelijk de districtskampioenen huldigen. We gaan dan ook uit van ieders aanwezigheid gedurende het grootste gedeelte van de biljartdag.
Alles overwegend is daarbij besloten het uitgewerkte rooster te publiceren op 26 of 27 april. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee
de resultaten van de Play-offs gemeld worden bij Jan Nabuurs.
Enkele praktische & reglementaire zaken tijdens de play-offs en Team Finals?
1. De puntentelling tijdens de play-offs en de Team Finals is identiek aan die in de districtscompetitie.
2. Net als tijdens de competitie tellen en schrijven de teams zelf tijdens de wedstrijden in de play-offs en de Team Finals; één teamgenoot van
ieder speler. Omdat er regelmatig meerdere partijen tegelijkertijd plaatsvinden van 1 team raden wij jullie aan een extra
“schrijver/arbiter” mee te brengen. Schrijven mag in in elk gewenste outfit, maar tellen graag in biljarttenue (vereniging is onbelangrijk).
3. De moyennes en intervallen van de 2e helft van de competitie zijn van toepassing voor zowel de Play-off's als voor de Team Finals.
4. De persoonlijke resultaten van de TeamFinals tellen WEL mee voor het eindmoyenne van de competitie, die van de Play-offs tellen NIET
mee. Herziening vindt plaats voorafgaand aan de gewestelijke finales. (voor details zie het competitiereglement).
5. Tijdens de TeamFinals mogen géén dubbelpartijen gespeeld worden!
Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij de wedstrijdleiding. Jan Nabuurs is uw aanspreekpunt tot aan de finale. Tijdens het toernooi
is de wedstrijdleiding bereikbaar bij Zaal Verploegen via telefoon 06-44462736.
Wedstrijduitslagen zijn te volgen via de competitiepagina van de KNBB.

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

20.00* Huldiging Kampioenen

18.00* Huldiging Kampioenen

20.00 uur Dodenherdenking
1 minuut stilte (wedstrijden worden stilgelegd) * tijden bij benadering
3 banden; Libre 1, 2 & 3

*tijden bij benadering

3banden1; Libre1&3; Bandstoten 3banden2; Libre 2; Bandstoten

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan teamleiders, secretarissen en bekende e-mailadressen. Aub medebiljarters inlichten

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

