23e HACKENBERGCUP 2005
Organisatie:
Speelzaal:

T.T.V. Arnemuiden
Matchpoint '82 - Korenbloemlaan 3 - Arnemuiden
tel. (0118) - 60 30 59

Speeldagen:

Voorrondes:
Kwartfinale:
Halve finale:
Finale:

dinsdag 26 april, donderdag 28 april,
maandag 2 mei en dinsdag 3 mei 2005
maandag 9 mei en donderdag 12 mei
2005
vrijdag 20 mei 2005
vrijdag 27 mei 2005

Aanvang:
Einde:

elke avond 19.30 uur
elke avond ongeveer 23.00 uur

Tafels:
Speelwijze:
Ballen:
Goedkeuring:

maximaal 6 stuks
best of five (11-puntenregel)
Rucanor Double Circle
N.T.T.B. Afdeling ZuidWest

Toernooileiders:

Izak Heijboer, Arjan Korstanje en Joey Lourense

Tenue:

Een wit tenue is niet toegestaan

Toernooischema:

-

8 voorrondes (zes-, zeven- of achtkampen), na plaatsing
en loting
4 kwartfinales (achtkampen), na loting
2 halve finales (achtkampen), na loting
finale (achtkamp)

Loting elke avond na afloop in de zaal.
Bij de voorrondes en kwartfinales gaan de no.'s 1 t/m 4 naar de
volgende ronde, de no.'s 5 zijn reserve.
Bij de halve finale gaan de no's 1 t/m 4 naar de finale, de no's 5
zijn reserve.
De reserves dienen hun telefoonnummer op te geven bij de
wedstrijdleiding.
Bij gelijk eindigen van 3 of meer spelers, geven eerst de
onderlinge wedstrijden, daarna de games en tenslotte de
puntentelling de doorslag. Is het behaalde aantal punten ook
gelijk, dan zal er in de zaal worden geloot.
Het toernooischema kan aangepast worden wanneer het aantal deelnemers daartoe
aanleiding geeft.
WANNEER MEN EEN BEPAALDE DATUM HEEFT GELOOT EN MEN KAN NIET
OP DEZE DATUM, BESTAAT ER BIJ DE KWART- EN HALVE-FINALES GEEN
MOGELIJKHEID OM TE RUILEN MET EEN ANDER.

Deelname/licentie: Dames Senioren B-C-D-E- en F-licenties
Heren Senioren D-E-F-G- en H-licenties
Jeugdspelers die uitkomen in de seniorencompetitie met max.
een B-licentie (dames) of een D-licentie (heren)
Inschrijving:
Inschrijfadres:

Zie bijgaand formulier
Izak Heijboer
Molendijk 62
4339 AE Nieuw en sint Joosland
06-19 27 86 92
of hackenbergcup@hotmail.com

Sluitingsdatum:

5 april 2005 of zodra het toernooi is volgeboekt

Inschrijfgeld:

€ 4,-- per persoon (bij aanvang eerste speelavond te voldoen)

Prijzen:

8 prijzen voor de nummers 1 t/m 8
1 prijs voor de beste dame
1 prijs voor de beste E-licentie
1 prijs voor de beste F-licentie
1 prijs voor de beste G-licentie
1 prijs voor de beste H-licentie

Prijsuitreiking:

Na afloop van de finale

Bepaling:

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor die beslissingen
te nemen, die een goed verloop van het toernooi waarborgen

IN ONZE ACCOMMODATIE IS EEN KANTINE AANWEZIG

