
Bijgaande het programma voor Corona libre toernooi 2020. eerste wedstrijden maandag 31 augustus.

Er zijn twee poules: poule A met 7 deelnemers en poule B met 6 deelnemers.

Poule A speelt op maandag haar wedstrijden. Kan een der spelers niet op maandag dan in overleg met de 

tegenstander een andere datum kiezen liefst op woensdag in dezelfde week..

Poule B speelt op woensdag haar wedstrijden. Kan een der spelers niet op woensdag dan in overleg met de 

tegenstander een andere datum kiezen liefst op de maandag in dezelfde week.

Poule A speelt 14 ronden en is klaar op maandag 14 december 2020

Poule B speelt 15 ronden en ook klaar op maandag 14 december aangezien op woensdag de finale wordt gespeeld.

Per poule worden 2 tafels gebruikt.

De stand wordt wekelijks op de site vermeld onder de kop toernooien vindt u "het corona libre toernooi"

Aanvang om 19.30 uur.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

1.Er wordt NIET ingepeeld.

2.De te maken caramboles zijn gelijk aan die welke in de teamcompetitie worden gemaakt

3.Er wordt getrokken om wie er begint.

4.De puntentelling is conform het partij puntensysteem zonder extra punt. 2 punten bij winst, 1 punt 

   bij gelijkspel en 0 punten bij verlies

   Er wordt een gelijk aantal beurten gespeeld,dus ook de nabeurt wordt gespeeld.

5.De spelers tellen zelf,de schrijver telt mee.

6.De spelers dienen op tijd aanwezig te zijn.

7.De winnaars van de poules A en B spelen de finale

   Indien spelers eindigen met een gelijk aantal punten is het behaalde percentage ten opzichte

   van de te halen caramboles en gemaakte caramboles beslissend voor de eindrangschikking.

8.In gevallen waarin de spelregels niet voorzien beslist de wedstrijdleiding in overleg met het bestuur

9.Indien een speler verhinderd is of eventueel iets later komt dan dient hij de wedstrijdleider in te lichten.

De wedstrijdleiding  is in handen van Aad Flippo.

Telefoon 030 - 6887505-06-31919531.

tel.Lustenburg.0182-534530

Het bestuur en de wedstrijdleiding wenst U een sportief en gezellig toernooi en vertrouwt erop dat u zich 
allen inzet om dit toernooi te doen slagen






