International 5-pins Event2018 by Danspin Yarn
Endnu engang vil Den Danske Billard Union (DDBU) – i samarbejde med Ikast Billard Klub (IBK)
og deres sponsorer – hermed gerne invitere 5-kegle spillere fra hele Europa til at deltage i denne
individuelle turnering, som vi håber og tror, vil blive større og endnu bedre end Event2016.
Intentionen med denne turnering er stadig at samle nogle af de bedste 5-kegle spillere i Europa.
Samtidig vil det blive et event afholdt i en behagelig atmosfære med mange øvrige aktiviteter for at
gøre dette til en mindeværdig oplevelse for alle – herunder vores enestående Players Night Party.
Dato:
Sted:
Adresse:

08-12. august 2018
Ikast Billard Klub
Sverigesgade 5, 7430 Ikast

Tilmeldingsfrist:

01. maj 2018

Tilmeldingsgebyr:

375 DKK / 50 euro

Pengepræmier: Ved 64 spillere, en samlet præmiesum på 8000 euro.
1. Præmie 3000 euro, 2. 1400 euro, 3-4. 600 euro, 5-8. 300 euro, 9-16. 150 euro
Påklædning: Sorte bukser, sorte strømper og sorte sko samt overdel som officiel klubdragt.
Turneringsafvikling: Indledende runde: Puljer á 4 spillere (bedst af 3 sæt til 60p), nr. 1 og 2 videre
til KO runde. Hvis muligt bliver spillere fra samme land placeret i forskellige puljer. Såfremt dette
ikke er muligt, vil spillere fra samme klub blive placeret i forskellige puljer.
1/16 finaler: bedst af 3 sæt til 60p, 1/8 finaler og fremefter: bedst af 5 sæt til 50p.
Afhængig af antal tilmeldte spillere kan mindre justeringer af afviklingen blive nødvendig.
VIGTIGT! Da det ikke er muligt for hverken DDBU eller IBK at stille dommere til rådighed til
samtlige kampe, så forpligter danske spillere sig med deres tilmelding til at dømme min. 3 kampe i
de indledende runder.
Tilmelding er ikke gyldig, førend tilmeldingsgebyret er indbetalt.
Tilmelding (og eventuelle spørgsmål) på e-mail: ibkevent2018@gmail.com
For indbetaling af gebyr samt adgang til specielle hotelpriser, følg venligst dette link:
http://ikastbillardklub.dk/event2018/
På vegne af DDBU
Jan Bemmann

På vegne af Ikast BK
Orla Skjoldbjerg

