BILJARTTOERNOOI

LEI HENDRICKX MEMORIAL

zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
e

Dit jaar organiseert Biljartclub Boekoel voor de 13 keer het Lei Hendrickx Memorial biljarttoernooi.
Het toernooi zal plaatsvinden in de zaal bij ons clublokaal café-zaal Soranus, Boven Boukoul 17 te Boukoul,
waar 8 biljarttafels geplaatst zullen worden.
De spelsoorten zijn: Kader, Libre en Driebanden.
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 libre en driebanden. Het is niet mogelijk
om voor de combinatie kader en driebanden in te schrijven. Spelers die voor meerdere spelsoorten inschrijven
dienen een 1e en 2e voorkeur aan te geven waaraan ze willen meedoen. Voor de spelsoort libre mag het
gemiddelde niet hoger zijn dan 24,99.
Speelschema:
Zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 10.00 uur:
Zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 18.00 uur:
Zondag 6 oktober 2019 vanaf 10.00 uur:

Prijzenpot:
Kader:
e
1 plaats €
e
2 plaats €
e
3 plaats €
e
4 plaats €

100,00
50,00
25,00
15,00

Libre:
e
1 plaats
e
2 plaats
e
3 plaats
e
4 plaats

Poulewedstrijden libre (poules van 4 spelers).
Poulewedstrijden kader (poules van 3 spelers).
Poule- en finalewedstrijden driebanden (gestreefd wordt naar
poules van 4 spelers).
2e ronde poulewedstrijden en finalewedstrijden kader en libre.

€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 15,00

Driebanden:
e
1 plaats € 100,00
e
2 plaats € 50,00
e
3 plaats € 25,00
e
4 plaats € 15,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per spelsoort, te voldoen bij aanvang van het toernooi.
Tijdens het toernooi wordt gespeeld volgens een speciaal voor dit toernooi ontwikkelde caramboletabel, op
grond waarvan het zowel voor "mindere" als voor "betere" biljarters mogelijk is het toernooi te winnen.
Winnaar of winnares van de Lei Hendrickx Memorial trofee wordt diegene, die van de drie spelsoortwinnaars,
procentueel het beste heeft gespeeld.
Hij of zij ontvangt de wisseltrofee en mag deze een jaar in zijn of haar bezit houden.
Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar Frank Hendrickx,
Boven Boukoul 32, 6071 AC Boukoul of te mailen naar lhm@bcboekoel.nl of via het inschrijfformulier op
onze website www.bcboekoel.nl

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019.
Voor alle spelsoorten geldt een maximaal aantal deelnemers. Op volgorde van aanmelding zullen de
inschrijvingen plaatsvinden. Nadat wij alle inschrijfformulieren hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij alle
deelnemers de poule-indeling en het wedstrijdschema zo spoedig mogelijk toezenden.
Voor dit toernooi is bijgevoegd reglement van toepassing.
Wij hopen vele biljarters te kunnen begroeten op ons toernooi en mocht u nog vragen hebben kunt u gerust
contact opnemen met Frank Hendrickx Tel. 0475–504345 / 06-22101410 of Ben Hendrickx Tel. 0475–504410.
Organisatie: Biljartclub BOEKOEL

