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KNBB 

Gewest Noord-Oost Nederland 

Afd. 2 (Zuid) 

 Actie punten t.b.v. een gewestelijke finale  (Opgesteld 3 februari  2022).  
 
Speelschema: 
 

Gewestelijke Finale met 8 deelnemers op 2 biljarts: Gewestelijke Finale met 8 deelnemers op 4 biljarts: 
         
Vrijdag 18:00uur R 1-1 / R 1-2 / (R 2-1) Zaterdag 12:00uur R 1 / R 2 / R3 / R4 

  21:45uur (uiterlijke sluiting)   20:00uur (uiterlijke sluiting) 

Wedstrijdleider bepaald of R 2-1 nog gespeeld kan worden.   
 

  
            
Zaterdag 11:00uur (R 2-1) R 2-2 / R 3-1 / R 3-2 Zondag 12:00uur R 5 / R 6 / R 7 

  
 

R 4-1 / R 4-2 / R 5-1 / (R 5-2) Huldiging 18:00uur (uiterlijke sluiting) 

  21:00uur (uiterlijke sluiting)   
 

  

Wedstrijdleider bepaald of R 5-2 nog gespeeld kan worden.   
 

  
            
Zondag 11:00uur (R 5-2) / R 6-1 / R 6-2   

    
 

R 7-1 / R 7-2   
  Huldiging 19:30uur (uiterlijke sluiting)   
            

 

 Starttijd: Wedstrijd moet dan beginnen, let hier op. 
 Aanvang tijden voor de vervolg dagen gaat altijd in overleg met de organisatie. 
 Wedstrijdleider bepaald of er nog extra wedstrijden per speeldag gespeeld kunnen worden, dit i.v.m. de 

verplichte “corona” horeca sluiting om 22:00uur. 
 Iedereen dient zich hier aan te houden. 
 
Overige: 
 

 Bij 2 biljarts:  - 1ste Speeldag minimaal om 17:30 uur aanwezig zijn in lokaliteit. 
                     - Spelers en arbiters dienen om 17:45 uur aanwezig te zijn voor de opening. 
                     - Spelers en arbiters dienen tijdens de partijen en de opening- en sluitingsceremonie volgens de   
                        geldende regels gekleed te zijn  

 

 Bij 4 biljarts:  - 1ste Speeldag minimaal om 11:30 uur aanwezig zijn in lokaliteit. 
                     - Spelers en arbiters dienen om 11:45 uur aanwezig te zijn voor de opening. 
                     - Spelers en arbiters dienen tijdens de partijen en de opening- en sluitingsceremonie volgens de   
                        geldende regels gekleed te zijn  

 

 Deelnemers: U dient uw deelname per mail nog wel te bevestigen, graag binnen 48 uur, aan de 
                      gewestelijke PK wedstrijdlijder: a.zwier@knbb-gewestnon.nl  
                      (In uw mailbericht wel even aangeven voor welke finale). 

 

 Iedereen dient zich te houden aan de geldende “corona” maatregelingen. 
 

 
Bij verhindering altijd zo spoedig mogelijk een bericht doorgeven aan de wedstrijdleider en PK leider gewest. 

 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 

Anton Zwier 
Gewestelijke PK wedstrijdleider afd. 2 (Zuid) 
 06-27410246 
 a.zwier@knbb-gewestnon.nl 

“Samen biljarten,geeft meer effect” 
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