KNBB DISTRICT NIJMEGEN
PRESENTEERT

TEAM FINALS 2013
26, 27 & 28 APRIL ZAAL VERPLOEGEN WIJCHEN
DE KAMPIOENSKANDIDATEN ZIJN BEKEND!
Nog een kleine week en dan begint wederom een uniek biljartspektakel voor ons district. Alle
groepseersten, winnaars van de play-offs en soms zelfs de top 3 uit een poule komen samen om
voor de kampioenstitel van het district te strijden.
Na een lang jaar wekelijks uw wedstrijden gespeeld te hebben, komt het er dit weekend voor
een aantal club– en competitiegenoten op aan. U komt ze toch wel aanmoedigen zeker!
Het biljartprogramma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 26 april: 18.45 Opening & 4 speelronden. Einde ca. 24.00 uur
Zaterdag 27 april: 10.00 start wedstrijden. Huldiging kampioenen ca. 19.00 uur. In de middag vergadering District.
Zondag 28 april: 10.00 start wedstrijden. Huldiging kampioenen ca. 17.00 uur.

Gedurende de TeamFinals wordt gespeeld volgens
de specificaties van de afgelopen competitie. Er mogen dit weekend
géén dubbelpartijen gespeeld worden. Zorg dus voor de inzet van uw
reserves indien nodig. Alle teamleiders hebben intussen een gedetailleerd rooster ontvangen waarop zij de opstellingen in kunnen vullen.
Teamsamenstelling dienen vóór 25 april bekendgemaakt te worden bij
de westrijdleiding. Spelers moeten uiterlijk 30 minuten voor de geplande speeltijd aanwezig zijn en dienen zich te melden bij de wedstrijdleiding. Het rooster en/of de tafelplanning kan te allen tijde aangepast
worden aan het verloop van de partijen.
Het complete rooster vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

De uitslagen worden continu bijgehouden op Kompsos. U kunt dus op de hoogte blijven,
maar het is natuurlijk toch veel spannender langs de lijn. Kom dus gezellig een paar uurtjes kijken. Bij slecht weer
is het bij ons lekker warm en droog. Bij mooi weer zijn we een prachtig doel voor een fietstochtje!

PRIJKT EEN DERGELIJKE PRIJS STRAKS IN UW
PRIJZENKAST?
VEEL SUCCES BIJ DE TEAMFINALS 2013
Uitslagen via: www.knbb-nijmegen.nl/competities

Iets voor de nieuwsbrief? bvwoezik@home.nl

