Bijgaande het programma voor de Mesmanbokaal 2018-2019.
Er zijn twee poules: poule 1 maandag met 10 en poule 2 woensdag met 9 deelnemers.
Een op de maandag en een op de woensdag. Er wordt gespeeld op 2 tafels.
De Mesmanbokaal wordt gespeeld in april en mei en begin juni, finale is op maandag 17 juni 2019.
Aanvang om 19.30 uur.
De volgende spelregels zijn van toepassing:
1.Er wordt NIET ingepeeld.
2.De wedstrijd bestaat uit 2 setjes t.w.libre en bandstoten.
3.Er wordt getrokken om wie er begint,de speler die van acquit gaat bij het libre,dan begint zijn
tegenstander bij het bandstoten.
4.De puntentelling is als volgt:winst per setje 2 punten,gelijk spel 1 punt,verlies 0 punten.
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 Finale wordt gespeeld met 4 spelers. T.w.de eerste 2 uit de poules.
Zij spelen een halve competitie in de finale op 2 biljarts.
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 gevallenwaarin 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 desbetreffende wedstrijdleiding van zijn poule in te lichten.
10.Een keer te laat is waarschuwing,twee maal te laat of een maal afwezig zonder kennisgeving(meer als een half uur te laat geldt als afwezig)betekent uitsluiting.
De wedstrijdleiding in poule 1 is A. Flippo/J.Molenaar.
telefoon 030 - 6887505-06-31919531.Telefoon Jos 0182-521799.
De wedstrijdleiding in poule 2 is L.Ekkelboom/R.Dukker
Tel.0182-531520-06-13685478.Tel.Rinus 0182-582867-06-2612846
Algemene wedstrijdleiding Louis Ekkelboom e-mail:a.ekkelboom1@kpnplanet.nl
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

