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d'estar uniformats 15 mts abans del començament del partit per poder tenir dret als 5 mts d'entrenament.

Direcció Esportiva: FRANCISCO HERNANDEZ 

Uniformitat:                     Polo, l'escut del club i pantalons, cinturó, mitjons i calçat tancat negres excepte la sola. Els jugadors hauran 

17 de Febrer de 2019 al núm. de compte:  ES63 2100 0295 1502 0024 6569 

Arbitratges: A càrrec de l'organització

2n Classificat: Ajut de FCB = 125€ (si hi ha més de 30 inscrits).

(A,B,C,D, 16:00,17:30, 19:00).

Si hi ha més de 24 inscrits, es jugarà una Fase Prèvia de mínim dos grups de 3 jugadors.

Les distàncies i límits  d'entrades per a la final seran els d'Honor, si es classifica algun jugador 

Premis: 1er Classificat: Ajut de FCB = 150€ (fins a 30 inscrits)

Terminis d'inscripció: Fins el 08 de Març de 2019. S'haurà d'enviar un e-mail amb el comprovant de pagament i nom a:

cbillarmanresa@gmail.com

Tots els jugadors abonaran la quota d'inscripció abans del (posar a l'ingrés el nom del jugador)

Material de joc: 4 taules SAM

Boles SÚPER ARAMITH PRO CUP - Draps HDR MASTER PRO

Quotes d'inscripció: 15€ (10€ per a l'organització i 5€ per als ajuts) Independents 30€ sense bonificació.

Mecanisme de la Prova: Diumenge 24 de Març: fase final de 8 jugadors (10:00,12:00 i 16:00 h.)

Dissabte23 de Març:Fase Grups, màxim 24 jugadors en 8 grups de 3 (E,F,G,H, 10:00,11:30 I 13:00)

Com a mínim quedaran exempts de la prèvia els 8 primers de l'últim rànquing publicat.

Per a la Fase Prèvia les distàncies i límit d'entrades els de la divisió del jugador de més  nivell.

Horaris i Grups: Veure la pàgina d'horaris i la de formació dels grups

d'aquesta divisió, i si no, seran els de 1ª divisió.

Per a la Fase de Grups les distàncies i límit d'entrades seran els de 1ª divisió.

Prèvies (17 de Març de 2019)  Finals (23-24 de Març de 2019)

I CIUTAT DE MANRESA LLIURE 
OPEN LLIURE

 Organitzat pel Club Billar CLUB BILLAR MANRESA amb la col·laboració de l'Ajuntament de MANRESA i de la FCB

La Federació Catalana de Billar convoca a tots els jugadors amb llicència federativa catalana Temp. 2018/19

a participar en aquest torneig que es celebrarà els dies

Disposicions Circumstancials

Local de la prova: CLUB BILLAR MANRESA

Passatge Dipòsits Vells,4-baixos

08241     Manresa   (Barcelona)
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