POOLCUP 2020

Danmarks største
8-ball poolturnering for skoler,
fritids- og ungdomsklubber

DELTAG I REGIONALE
FINALER OG LANDSFINALER
TURNERINGEN ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION

Den Danske Billard Union inviterer til Danmarks største poolturnering
for ungdomsspillere
· Man kan spille med i Pool Cup regionsfinaler forskellige steder rundt i landet
· Man kan kvalificere sig til landsfinalen i Aarhus
· Man kan deltage i regionsfinalerne både individuelt og som hold (består af 3 spillere)
Der spilles i følgende kategorier:

Drenge
Gruppe 1:
Gruppe 2:

Op til 13 år
14 til 18 år

Skæringsdato for alder er den 1. september 2020. Du må ikke være fyldt 14 år inden den 1 september
for at deltage i gruppe 1

Piger
Gruppe 1:
OBS

Op til 18 år
Kun 1 pigegruppe

Bemærk
Du må gerne være medlem af en billardklub, men må ikke have en licens under DDBU. Du skal blot
gå i skole eller være medlem af en fritids-/ungdomsklub, ungdomsskole eller en efterskole som er
medlem af Ungdomsringen

Træning
Der kan trænes - både individuelt og for hold - ude i klubberne frem til før tilmeldingsfristen. Derefter
kan I tilmelde alle de spillere og/eller hold I ønsker til regionsmesterskaberne. Ved ønske om træning i
en nærliggende poolklub under DDBU skriv venligst dette i tilmeldingen

Sidste tilmelding til Regionsfinalerne er
17.februar 2020 på pool@ddbu.dk
Tilmeldingen er GRATIS og bindende for ikke at skuffe dine medspillere

7. - 8. marts 2020
Regionsfinaler afvikles i følgende byer/klubber (afhænger af tilmeldinger):
Aalborg Billardklub

Vesterbro 125, 9000 Aalborg

Århus Snooker og Pool Ravnsøvej 40 F, 1.sal, 8240 Risskov
Herlev Pool Club

Borgerdiget 105, 2730 Herlev

Bristol Odense

Stadionvej 50 opg. F, 5200 Odense V

Osted Billard Klub

Langetoften (Osted Skole) Osted, 4320 Lejre

Seneste 2 uger før regionsfinalen vil der bliver udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktpersonen

18. - 19. april 2020
Landsfinale:
Århus Snooker og Pool Ravnsøvej 40 F, 1.sal, 8240 Risskov
Senest 2 uger før landsfinalen vil der blive udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktperson

Præmier
Der er præmier til de 4 bedste individuelle spillere samt til de 4 bedste hold i hver gruppe

Overnatning
Klubberne/skolerne sørger selv for at arrangere evt. indkvartering i
forbindelse med landsstævnet. Kontakt evt. andre klubber i området

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stævnerne, regler mv. kan du kontakte:

Den Danske Billard Union
Rene Bak
Tlf. 53778948 (efter kl.15)
Mail: pool@ddbu.dk

