DISTRICT ECHT

Persoonlijke Echter Golfbiljart Kampioenschappen 2020
Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

28 februari
29 februari
1 maart
6 maart
7 maart
8 maart

Aanvang 20.30 uur
Aanvang 18.00 uur
Aanvang 13.30 uur
Aanvang 20.30 uur
Aanvang 13.30 uur
Aanvang 13.30 uur

Persoonlijk kampioenschap eerste-klasse
Activiteit Village (zie affiche)
Algemene klasse en 50+ klasse
Districtsbeker finales
Persoonlijk kampioenschap hoofdklasse
Koppelklasse en jongerenklasse

De wedstrijden vinden plaats in het clublokaal van GBC Village;
Markt 21 6065 AV Montfort tel. 0475 541522
Inschrijvingen via E-mail naar:
Rob van Wegberg, rvwegberg@kpnmail.nl
Woensdag 26 februari 2020 voor het eerste weekend
Woensdag 4 maart 2020 voor het tweede weekend
De Echter kampioenschappen zijn alleen voor spelers met een N.G.B. spelerspas van het district Echt.
Voor deelname aan de Echter kampioenschappen is géén inschrijfgeld verschuldigd.

Bij de algemene klasse kan men N.G.B. ranking-punten verdienen.
Deelnemers aan de 50 + klasse moeten op 26 februari 2020, 50 jaar of ouder zijn.
Jongereklasse is voor spelers die geboren zijn vanaf 1994
Graag de geboortedatum vermelden bij de inschrijving.
Inschrijven voor het kampioenschap per klasse, is de klasse waarin men de reguliere
competitie speelt. De wedstrijdleider kan deelnemers weigeren als de inschrijving niet voldoet aan
het doel dat we voor ogen hebben van het kampioenschap per klasse.
De toernooileiding zal zelf loten indien zij dit noodzakelijk acht.
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Bij minder dan 16 inschrijvingen per klasse, kan er mogelijk in poules worden gespeeld.
Indien men later komt dan de aanvangstijd graag doorgeven aan;
Rob van Wegberg 06 12029905
Uiterlijk 1 uur ná aanvangstijd moet men aanwezig zijn, anders is men niet
meer speelgerechtigd.
Er wordt gespeeld volgens de geldende reglementen van de N.G.B.
Indien er nog vragen zijn horen we die graag.
Tot ziens tijdens de Echter kampioenschappen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur district Echt
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