
 

LEI HENDRICKX MEMORIAL 
 

REGLEMENT 
 

Aan het toernooi kunnen leden van verenigingen welke aangesloten zijn bij de MLBB / VBB / WBB / NTO en 
seniorenvereniging Swalmen deelnemen. Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een spelsoort is 
bereikt, gaan leden van de MLBB voor op leden van de overige bonden. 
 

Als uitgangspunt gelden de regels van de MLBB, aangevuld met dit reglement en de aanwijzingen van de 
toernooileiding. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.  
 

Elke speler heeft de mogelijkheid om aan meerdere spelsoorten deel te nemen.  
Spelers die alleen inschrijven voor de spelsoort driebanden gaan voor op spelers die inschrijven voor kader 
en/of libre en driebanden. Voor de spelsoort libre mag het gemiddelde niet hoger zijn dan 24,99. 
 
Spelers die voor meerdere spelsoorten inschrijven en zich plaatsen voor de poule-/finalewedstrijden op 
zondag, dienen een keuze te maken aan welke spelsoort ze op zondag wensen deel te nemen (Op zondag 
kan er maar aan één spelsoort worden deelgenomen).  
 

Voor alle spelsoorten geldt een maximaal aantal deelnemers. Op volgorde van aanmelding zullen de 
inschrijvingen plaatsvinden.  
Het inschrijfgeld dient betaald te worden bij aanmelding op de wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat. 
 

Deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van de 1
e
 partij of 1

e
 partij die men moet scheidsrechteren 

of schrijven te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Op welk biljart de partij gespeeld wordt, wordt bepaald door de toernooileiding. 
Het scheidsrechteren en schrijven van een partij gebeurt door de deelnemende spelers volgens een door de 
toernooileiding opgezet schema. 
 

Er zal per spelsoort gestart worden in een poulesysteem, waarna er afhankelijk van het aantal deelnemers een 
2

e
 pouleronde c.q. finalewedstrijden volgens het knock-out systeem gespeeld worden. 

De indeling van de poules in de spelsoorten kader en libre geschiedt op volgorde van gemiddelde. Voor de 
spelsoort driebanden is de indeling door loting en leden van zelfde vereniging niet in zelfde poule (voor zover 
mogelijk). 
 

Deelnemers dienen zich aan te melden met het bepaalde gemiddelde van de afgelopen competitie van de 
MLBB. Indien men een onbekend gemiddelde heeft dient men naar eigen inzicht het gemiddelde op te geven. 
De toernooileiding behoud zich het recht voor om dit eventueel aan te passen. 
 

Het aantal te maken caramboles geschiedt volgens een speciaal voor dit toernooi gemaakte moyennetabel. 
Het maximaal aantal te spelen beurten per poule/partij wordt bepaald door de toernooileiding.  
De eventueel gelijkmakende beurt is altijd vanaf acquit. 
 

Aangezien er met een krap tijdschema moet worden gewerkt, dient het inspelen tot een minimum te worden 
beperkt, de maximale inspeeltijd bedraagt twee minuten. 
 

Als een partij over het maximaal aantal beurten niet uit is, beslist het scoringspercentage wie de winnaar is.  
 

Een gewonnen partij levert twee punten op, een gelijkspel één punt en een verloren partij nul punten. 
 

Als er spelers gelijk eindigen in een poule dan beslist het procentuele gemiddelde dat behaald is in de 
gespeelde partijen welke speler verder gaat naar de volgende ronde. Onder procentuele gemiddelde wordt 
verstaan het behaalde gemiddelde uitgedrukt in procenten van het aanvangsgemiddelde, afgerond op 3 cijfers 
achter de komma.  Is het procentuele gemiddelde gelijk, dan beslist het lot. 
 

De indeling van de partijen voor de finalewedstrijden zullen door loting worden bepaald.  
 

Bij het gelijk eindigen van partijen tijdens de finalerondes, wordt de partij met 20% verlengd. Indien dan weer 
gelijk, dan bepaald het procentuele gemiddelde van alle tot dan toe gespeelde partijen de winnaar. Is dit ook 
gelijk, dan beslist het lot. 
 

De finalepartijen zijn lengtepartijen en worden dus helemaal uitgespeeld. Er wordt niet om 3e en 4e plaats 
gespeeld.  
Per spelsoort ontvangen de nummers 1, 2 en beide nummers 3 een geldprijs. 
 

Winnaar van de “Lei Hendrickx Memorial” wisseltrofee wordt diegene van de drie spelsoortwinnaars welke het 
beste procentuele gemiddelde heeft behaald over alle gespeelde partijen. Bij gelijk eindigen beslist het lot. 
 

Voor vragen kunt u terecht bij het organisatiecomité.  


