NIEUWSBRIEF 10 2015

Beste,
Nog slechts enkele dagen wachten en de Belgische Kampioenschappen 2015 gaan van start. Uiteraard hopen we ook u en
uw vrienden, kennissen en/of familie te mogen begroeten hetzij als deelnemer, toeschouwer, supporter of referee.
Alle wedstrijden dienen als standaard op tijd te starten zodat alle kampioenschappen optimaal kunnen verlopen. Daarom
willen we u ook langs deze weg in kennis stellen dat er zeker parkeerproblemen zullen zijn op vrijdag 1 mei wegens een
wielerkoers en op alle zaterdagen wegens een wekelijkse ´markt´. Vertrek dus zeker op tijd en volgende opties kunnen u
hopelijk een oplossing bieden ;
Optie 1 -> Parking zwembad
Adres: Olympialaan 10 - 3800 Sint-Truiden
Tarief: gratis
Aantal plaatsen is beperkt !
OPGELET : OP VRIJDAG 1/05/2015 is er van 13.00 tot 19.00 uur een wielerwedstrijd. Het is verboden om te
parkeren op het ganse parcours en de toegang zal vermoedelijk al vanaf ´s morgens worden afgesloten.

Optie 2 -> Parking Clockhempoort
Adres: ingang via Spaansebrugstraat - 3800 Sint-Truiden
Aantal plaatsen: 247
Tarief van 9.00 -18.00 uur: € 1,80 per uur met een maximum van € 5,80
Tarief van 19.00 - 8.00 uur: € 0,50 per uur met een maximum van € 6,90
OPGELET : OP VRIJDAG 1/05/2015 is er van 13.00 tot 19.00 uur een wielerwedstrijd en de toegang tot deze parking
is dan moeilijk.

Optie 3 -> Parkeren in de buurt van de sporthal
Bijvoorbeeld: Zerkingen - 3800 Sint-Truiden. Er worden geen problemen verwacht wanneer de wielerwedstrijd is gepland.
Tarief: gratis
Op de website www.bbsa-snooker.be onder het menu kampioenschappen staat inmiddels een document met regels en
afspraken zodat iedereen op voorhand weet waar zich aan te houden.
Wegens het uitzonderlijk hoog aantal inschrijvingen voor het BK dubbels zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht aan
de planning die u kan raadplegen bij de persberichten op de website. De belangrijkste wijziging is dat alle teams zullen
starten om 10.00 uur en dat de kruisfinales dezelfde dag nog worden gespeeld.
Alle lijsten met de speeluren alsook de wedstrijdtabellen zullen op de website verschijnen. De individuele
kampioenschappen met ingevulde scores komen onder het menu tornooien en de andere kampioenschappen met de resultaten
komen onder het menu kampioenschappen.
Vriendelijke en sportieve groeten,
Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter BBSA vzw.

