VERBOND DER CLUBS VAN GOLFBILJART VAN TIENEN EN OMSTREKEN

V.Z.W.

PROGRAMMA
Kampioenschap van Brabant 2018
19u. Duo’s hoog t.e.m. finale (NB) (verschillende club mag).
20u. Schiftingen C en D (NB).
Dames, Juniores en jeugd t.e.m. finale (NB).
(Juniores en Jeugd minimum 4 inschrijvingen per reeks anders geen inrichting).

Dinsdag 15 mei:

Woensdag 16 mei:

19u. Open voor alle spelers:
60+ senioren Hoog (A en B) t.e.m. finale.
60+ senioren Laag (C en D) t.e.m. finale.

Donderdag 17 mei: 18u. Oude Gloriën hoog t.e.m. finale (NB).
19u. Duo’s laag t.e.m. finale (NB) (verschillende clubs ).
Vrijdag 18 mei:

19u. Schiftingen A en B (NB).
20u. Schiftingen A en D (NL).
20u. ½ finale Gewest Bekers Tienen vrijdag.

Zaterdag 19 mei:

13u. Open voor alle spelers:
Duo’s mix (A of B speler + C of D speler) t.e.m. finale.
17u. Schiftingen C en D (NB).
18u. Schiftingen B en C (NL).
20u. ½ finale Gewest Bekers Tienen zaterdag.

Zondag 20 mei:

13u. Oude Gloriën laag t.e.m. finale (NB).
Duo’s gemengd t.e.m. finale (man+vrouw) (NB).
18u. Finales A, B, C en D (NB en NL).

(NB) = aangesloten zijn in NGB en wonen in Brabant.
(NL) = aangesloten zijn in NGB en wonen in Limburg.
Inschrijvingsgeld bedraagt 5€ per speler per inschrijving.
Er wordt gespeeld op 12 verwarmde biljarts “Verhoeven”
De inschrijvingsformulieren dienen toe te komen op het VGTO secretariaat "Oude
Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen" of op vgto@live.be of sms naar 0471/034380
voor zondag 13 mei 2018.
Zij die willen deelnemen aan de Open inrichtingen en niet aangesloten zijn onder NGB of
BGB moeten een waarderingskaart kunnen voorleggen, anders mogen zij enkel aan de
hoogste reeks deelnemen.
Voorwaarde NB en NL: Spelers die buiten de NGB spelen moeten 10 wedstrijden
gespeeld hebben in een afgelopen competitiedag van NGB om deel te kunnen nemen. Zij
die enkel in de NGB spelen moeten deelgenomen hebben aan de afgelopen competitie.

