Open Nederlandse Kampioenschappen Boccia
2 december 2017 - MFC De Kreek, Kerkdriel
Wilgenpas 2, 5331 KC Kerkdriel

P R O G R A M M A zaterdag 2 december 2017
vanaf
08.00 uur Deelnemers, officials en genodigden worden
welkom geheten in de hal van sportaccommodatie
van MFC De Kreek:
Sporters die in de sporthal spelen melden zich bij de wedstrijdtafel in de sporthal en
ontvangen hier de enveloppe met programmaboekje, lunchbon en herinnering.
Officials melden zich direct in de official-ruimte bij hoofdscheidsrechter Marie-Claire
Parent in zaal De Lepelaar en ontvangen hier de benodigde bescheiden.
Deelnemers aan het kennismakingstoernooi melden zich bij binnenkomst aan de
wedstrijdtafel in de theaterzaal, waar de enveloppe klaar ligt.
08.40 uur

Breefing voor scheidsrechters, aspirant-scheidsrechters en tijdwaarnemers; zij
ontvangen de laatste instructies en wedstrijdschema’s van hoofdscheidsrechter
Marie-Claire Parent in zaal De Lepelaar (zaal gelegen links t.o. kleedkamers).
08.45 uur – 09.00 uur:
callroom is open voor spelers ( + coaches en sport-assistenten BC1 en BC3) die in de
eerste ronde spelen.
09.00 uur scheidsrechters van de eerste ronde tossen in de callroom, eerstgenoemde speler
op het wedstrijdformulier mag tossen.
09.05 uur Voor een korte opening gaan recreanten, begeleiders, sporters die niet in de eerste
ronde spelen, officials en supporters naar de afgebakende ruimte in de
wedstrijdhal.
Spelers vanuit de callroom gaan met scheidsrechter naar het veld.
09.10 uur Aanvang eerste ronde wedstrijden (zie hiervoor pagina’s t/m )
Coaches, publiek en rolstoelgebruikers worden verzocht de wedstrijden te volgen in
de wedstrijdhal op de daarvoor aangegeven plaatsen.
09.45 - 09.55 callroom open voor recreanten gevorderden en open klasse.

10.00 uur

aanvang eerste ronde kennismakingstoernooi in theaterzaal op 3 velden; zie
bovenstaand de deelnemerslijst en poule-indeling; wedstrijdschema staat in dit
programma-boekje op blz. t/m blz. .

Vanaf 11.15 uur kan het lunchpakket voor deelnemers, sportassistenten en officials aangeboden door sportbond Gehandicaptensport Nederland – in zaal De
Aalscholver afgehaald worden.
U kunt tezamen met uw begeleiding of supporters deze lunch in zaal
De Aalscholver en/of de kantine nuttigen.

12.45 – 12.55

callroom open voor spelers die om 13.00 uur een wedstrijd spelen.

13.00 uur

vervolg wedstrijden in sporthal en theaterzaal

15.45 uur

aanvang plaatsingswedstrijden BISFed BC3, Open klasse en Recr. Gev.
Plaatsingswedstrijden in theaterzaal kennismakingstoernooi

16.15 uur
17.00 uur

Finalewedstrijden kennismakingstoernooi in theaterzaal
prijsuitreiking 4 bekers voor deelnemers kennismaking in theaterzaal

17.10 uur

finalewedstrijden open klasse en Paralympische klasse BC3

18.50 uur

Prijsuitreiking en huldiging alle Nederlandse kampioenen
door voorzitter Hoofdbestuur Gehandicaptensport Nederland
Hanneke Suvaal in sporthal

Een spannende en boeiende strijd toegewenst voor sporter, official en supporter.
Kleedkamerindeling
De verenigingen kunnen van de volgende kleedkamers gebruik maken:
Lokaal 1: SvG Den Bosch; Only Friends; ISV De Kameleon; ISVA Arnhem – ReVas De Peperbus
Lokaal 2: ASV Vizier; Boccia Roermond; De Pont
Lokaal 3: Boules Plesant; Boccia Gooi
in lokaal 6: MIV –toilet voor sporters
Lokaal 4: voor officials
Lokaal 5: Wapper; Spinnaker; Somival; MGJ

