Golfbiljartgewest “ D.M.L.”
Naam club : …..……………………………………

Secretariaat :
NIES Mathieu
Dreefstraat 17 – 3540 HERK-DE-STAD

Tel.: 013 / 44 22 57
E- mail adres : m.nies@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER KAMPIOENSCHAP
“ D.M.L.” DUO’ S Hoog en Laag 2018.

Letterwaarde

Lagere C+D

Naam en voornaam

Hogere A+B

Schiftingen met rechtstreekse finale van de Duo’s Hoog en Laag, gaan door op :
Paasmaandag 02 april 2018 om 14.00 uur.
Er zijn twee reeksen, een Hogere reeks samengesteld uit A + B spelers en een Lagere reeks,
samengesteld uit C + D spelers. De NA en ND krijgen dadelijk na de competitie hun letterwaarden
toegewezen en worden automatisch in de Hoge of Lage reeks gezet.
Het Duo moet van dezelfde club zijn en dient zich in te schrijven in de reeks met de hoogst vermelde
letterwaarde.
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Deze inschrijvingen dienen ten laatste op Woensdag 14 maart 2018 binnen te zijn op het
gewestsecretariaat van “ D.M.L.”. Duid de Hogere of Lagere reeks aan met een “ X “. Vermeld eveneens
de letterwaarden. Schrijf tijdig in en wacht niet tot de laatste dag a.u.b.

Er wordt gespeeld op 8 biljarts VERHOEVEN.
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Dreefstraat 17 – 3540 HERK-DE-STAD
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KAMPIOENSCHAP
“ D.M.L. “ DUO’S Oude Gloriën - 2018
Schiftingen met rechtstreekse finale gaan door op : Zondag 08 april 2018 om 14 Hr.
Deelname toegelaten voor DML leden, die VOOR het jaar van de inrichting 50 jaar geworden zijn.
Het Duo moet NIET van dezelfde club zijn.

Deze inschrijvingen dienen op Woensdag 14 maart 2018 binnen te zijn op het
gewestsecretariaat van “ D.M.L.”. Schrijf tijdig in en wacht niet tot de laatste dag a.u.b.

Er wordt gespeeld op 8 biljarts VERHOEVEN.

