Klasse 1 - Finale 2019 Persoonlijke Competitie
Locatie: “De Smeltkroes” Maarheeze
Organisatie: THOF-btM
Rang

Naam

Vereniging

Moyenne

Caramboles

1

Gerrit Melis

B.V. Geen Keus

1,93

53

2

Tonnie Clement

THOF-btM

3,09

80

3

Johan Slenders

Nooit Volleerd

3,84

90

4

Pim Staals

THOF-btM

3,45

80

5

Wiel van Leeuwen

Het Wapen van Budel

2,38

60

6

Harry Geilenkirchen

THOF-btM

1,73

49

Reservespelers:
7

Harry Verhagen

THOF-btM

2,68

70

8

René Broers

De Bellevue

4,56

110

Programma
Datum
Maandag 11 maart
Maandag 18 maart
Maandag 25 maart
Maandag 1 april

Aanvang

Aantal Partijen

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

4
4
4
3

De finale wordt gespeeld volgens het z.g. “De Bruin” systeem waarbij alle te spelen ronden
vooraf zijn ingedeeld. Zie pagina 2
Alle spelers dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
Tellen en schrijven dient te worden verzorgd door de organiserende vereniging.
Uiteraard kan het voorkomen dat de overige spelers hierbij assisteren.
Een speler is verplicht alle partijen in de finale te spelen, ook al is hij zelf op een bepaald
moment kansloos.
De eerste reserve speler dient zich op de eerste wedstrijdavond bereid te houden om eventueel
in te vallen.
Als een speler op een van de finaledagen is verhinderd, dient hij dit voor aanvang van de
finales te melden.
De eerste reservespeler mag dan in de finale spelen.
De winnaar speelt op zaterdag 13 april (aanvang 19.00 uur) bij Café ”De Sport” te Budel Schoot tegen de winnaar uit klasse 2 om de titel “Persoonlijk Kampioen 2019”.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 13 april 20.00 uur bij Café “De Sport” te Budel Schoot.

Wedstrijdformulieren zo spoedig mogelijk na afloop van de finales inleveren
i.v.m. Kampioen der Kampioenen en de prijsuitreiking !!!!!

Indeling Speelronden:
De finale wordt gespeeld volgens het z.g. “De Bruin” systeem waarbij alle te spelen ronden
vooraf zijn ingedeeld.
Ronde 1 dient als eerste te worden gespeeld.
Na iedere gespeelde ronde dient U te kiezen voor ronde A, B, C of D zodanig dat de beste
speler op dat moment speelt tegen de slechtste speler van het moment die hij nog niet is tegen
gekomen.
De beste speler is de speler die tot dan toe de meeste punten heeft behaald.
De slechtste speler is de speler die tot dan toe het laagste aantal punten heeft behaald.
Bij gelijk aantal punten beslist het procentuele gemiddelde.
Binnen de gekozen ronde mag de volgorde van de partijen worden aangepast om te voorkomen
dat spelers twee keer achter elkaar moeten spelen.
Kies de volgorde in de laatste ronde zodanig dat de twee beste spelers zo mogelijk als laatste
tegen elkaar spelen om de spanning er in te houden.

Te spelen ronden:
Ronde 1

Johan Slenders –
Tonnie Clement –
Gerrit Melis –

Pim Staals
Wiel van Leeuwen
Harry Geilenkirchen

Ronde A

Johan Slenders –
Tonnie Clement –
Gerrit Melis –

Harry Geilenkirchen
Pim Staals
Wiel van Leeuwen

Ronde B

Wiel van Leeuwen –
Tonnie Clement –
Gerrit Melis –

Harry Geilenkirchen
Johan Slenders
Pim Staals

Ronde C

Pim Staals –
Tonnie Clement –
Gerrit Melis –

Wiel van Leeuwen
Harry Geilenkirchen
Johan Slenders

Ronde D

Pim Staals –
Johan Slenders –
Gerrit Melis –

Harry Geilenkirchen
Wiel van Leeuwen
Tonnie Clement

