PROEFPROJECT

PROJET PILOTE

DEELNEMERS - PARTICIPANTS

KT

FINALE

Naam/Nom

Regio

PF
Reeks/Série
TSP

60% TSP

1

MINTJENS Nicolas

Antwerpen / Anvers

125K-75-40

A

75K-45-24

1

2

WILLEMS Eddy

Antwerpen / Anvers

125K-75-40

A

75K-45-24

4

3

DE MOOR Willy

Oost-Vlaanderen / Flandres-Oriental

100V-50-25

B

60V-30-15

4

GORLEER Omer

Oost-Vlaanderen / Flandres-Oriental

100V-50-25

B

60V-30-15

5

DE LEERSNYDER Christ

Antwerpen / Anvers

125K-75-40

A

75K-45-24

7

6

LAUWERS Mark

Antwerpen / Anvers

100V-50-25

B

60V-30-15

15

zaterdag 24 augustus 2019

samedi 24 août 2019

Sportcentrum Zevenbergen

bonne.paul@telenet.be

03/4804040

Antwerpsesteenweg 493

AL 32
11:30

Ontvangst door bestuur Bilhart met kleine lunch

12:20

Voorstelling spelers en aanvang wedstrijden

2500 LIER

B1

B2

B3

Ronde/Tour 1

12.30

1-3

2-6

4-5

Ronde/Tour 2

14.30

5-6

1-4

2-3

Winnaar tos beslist telkens over te spelen discipline.
Er wordt gespeeld naar 60% van de punten.

Ronde/Tour 3

16.30

2-4

3-6

1-5

Eindklassement over 9 wedstrijden per deelnemer.

PROEFPROJECT

DEELNEMERS - PARTICIPANTS

MT

FINALE

Naam/Nom

Regio

PROJET PILOTE

GF
Reeks/Série
TSP

1

SONCK Robby

2

60% TSP

Oost-Vlaanderen / Flandres-Oriental

125-75-40

A

75-45-24

1

MINTJENS Patrik

Antwerpen / Anvers

75-50-25

B

45-30-15

4

3

VAN CAMP Freddy

Antwerpen / Anvers

75-50-25

B

45-30-15

4

VAN HANEGEM Nico

Oost-Vlaanderen / Flandres-Oriental

125-75-40

A

75-45-24

zaterdag 24 augustus 2019
Sportcentrum Zevenbergen

samedi 24 août 2019
bonne.paul@telenet.be
Antwerpsesteenweg 493

AL 32
11:30

Ontvangst door bestuur Bilhart met kleine lunch

12:20

Voorstelling spelers en aanvang wedstrijden

B1

B2

Ronde/Tour 1

12.30

1-3

2-4

Ronde/Tour 2

15.00

1-2

3-4

03/4804040
2500 LIER

Winnaar tos beslist telkens over te spelen discipline.
Er wordt gespeeld naar 60% van de punten.
Eindklassement over 6 wedstrijden per deelnemer.

Belangrijke richtlijnen zie volgende bladzijde - Indications importantes voir page suivante

Belangrijke richtlijnen - Indications importantes
Deze individuele competitie behelst een gloednieuw concept, in het leven geroepen door de vzw Bilhart.
Op de kleine tafel ontmoeten de deelnemers elkaar tijdens duels in 3 speelsoorten : kader/vrij - band - 3B.
Op de matchtafel ontmoeten de deelnemers elkaar tijdens duels in 3 speelsoorten : kader - band - 3B.
Qua sportkledij vindt het bestuur het wenselijk dat de deelnemers er voldoende "defitig" aantreden.
T-shirt of polo zijn toegestaan, weliswaar in effen kleur. Bij extreme temperaturen horen jullie nog van ons ….

De spelers worden verzocht om aanwezig te zijn tegen uiterlijk 11:20

Ce concours individuel comprend un tout
nouveau concept, créé par Bilhart asbl.
Chaque participant rencontre ses adversaires
lors des duels dans 3 types de jeux.

Praktische zaken - Modalités pratiques

De deelnemers worden verzocht om tegen 11:20 aanwezig
te zijn in het aangeduide lokaal.
Aanvang der wedstrijden te 12:30

Les participants sont priés d'être présents à 11:20
dans la salle désignée.
Début des compétitions prévu vers 12h30

Alle wedstrijden worden met nabeurt gespeeld naar de
verminderde punten per reeks (A-B-C).
Klassement der wedstrijden gebeurt op basis van
a) ontmoetingspunten (2-1-0), b) partijpunten (2-1-0),
c) vergelijkingsgemiddelde volgens formule :
Tot gescoorde punten x vast getal / te spelen punten x
gespeelde beurten (= cfr. coëfficiënt ADL).

Tous les matchs seront joués avec des voisins aux
points adaptés par série (A-B-C).
Le classement des matchs sera basé sur a) les points
de rencontre (2-1-0), b) les points de match (2-1-0), c)
les moyennes après comparaison, selon la formule :
Points marqués x nombre fixe / points à jouer x
reprises (= cfr. coëfficiënt ADL).

De ontvangen inschrijfgelden worden integraal besteed als
prijzengeld voor de 10 finalisten.

Les frais d'inscription reçus seront dépensés en
totalité comme prix en argent pour les 10 finalistes.

Dank voor jullie deelname !!!! Merci de votre participation !!!
De binnengekomen evaluaties zullen bepalend zijn voor het verder zetten van deze competitie !!!!
Les évaluations reçues seront décisives pour la suite de ce concours !!!!!!!!
Voor info/ Pour toute info : sport@bilhart.be - 0475476725 - Patrik Mintjens - Verantw. evenementen/ Resp. événements

Zoersel,

24-7-2019

