CAFE D`N BROUWER ORGANISEERT 18E OPEN 3- BANDEN TOERNOOI

18E Editie 2017
Na een succesvol toernooi vorig jaar, organiseert Café D`n Brouwer in de periode van 18 tot 30 December voor de
18e keer “D`n Brouwer Open Driebanden Toernooi ” op de kleine tafel (230x115).
Inschrijven voor 1 December Latere inschrijvingen worden toegevoegd indien het maximum van 96 deelnemers nog niet
bereikt is. Inschrijvingen boven de 96 komen op de reservelijst.
De opzet van dit toernooi: Er wordt gespeeld in poules van 4 deelnemers. Er wordt met handicap gespeeld, bepaald door het
opgegeven gemiddelde. Max 30 beurten per partij, indien partij niet volledig is uitgespeeld dan wordt de winnaar bepaald op
basis van percentage gemaakte caramboles. De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de volgende ronde.
Gemiddeldes worden gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.
Uw aantal te maken caramboles wordt bepaald aan de hand van uw gemiddelde. Het minimum aantal caramboles is 8. Van
elke poule gaan de nrs.1 en 2 door naar de volgende ronde. Wederom poules van 4 tot aan de laatste 8.
Op de finalemiddag ZATERDAG 30 DECEMBER vanaf 13.00 uur zullen de laatste 32 deelnemers in 4 poules van 4
beginnen,waarna de finales (troost- en grote finale) gespeeld worden.

Prijzenpot is als volgt verdeeld (in percentages van het binnengekomen inschrijfgeld, afgerond op hele bedragen):
€ 100.00 2e Prijs
€ 20.00
1e Prijs
€ 50.00 3e Prijs
4e Prijs
€ 20.00
5e t/m 8e Prijs
€ 10.00
Kortste partij € 25.00

Hoogste serie

€ 25.00

Voor info - Café ’D`n Brouwer 06-53657096 cafe@brouwer.nl
INSCHRIJVEN BIJ : Piet Vissers 06-42392016 of per e-mail piet.vissers02@gmail.com
Ruud Sikkers 06-30019739 of per e-mail ruud.sikkers@gmail.com
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- voor aanvang te voldoen.

Inschrijven voor 1 December 2017.

NAAM
ADRES
POSTCODE

GEMIDDELDE 3b-klei

TELEFOON

Kan s`middags

aankruisen

Emailadres

Kan s àvonds

aankruisen

SPEELAVONDEN 1E RONDE aanvang 19.30 uur

Dagen aankruisen waarop U niet kunt !!!
Maandag 18 dec.
Dinsdag
19 dec.
Woensdag. 20 dec.
Donderdag 21 dec.
Vrijdag
22 dec.

1e ronde
1e ronde
1e ronde
1e ronde
1e ronde2

kerst
kerst
Woensdag 27 dec.
Donderdag 28 dec
Vrijdag
29 dec

tussenronde
tussenronde
tussenronde

Bijzonderheden:
Aankruisen welke dag en of je in de
middag of avond wilt spelen

Zaterdag
23 dec.
1e Ronde
Zaterdag 30 december Finaledaglaatste 32 aanvang 13.00 uur
Latere inschrijvingen worden toegevoegd indien het maximum van 96 deelnemers nog niet bereikt is.

