Zondag 26 mei 2019 Rotterdam Open
Alle spelers zijn ondergebracht in 1 toernooi.
Dat wil zeggen dat er gekozen kan worden tussen 2 inleggelden te weten € 75,- en € 175,-. Het zal duidelijk zijn dat de
uitbetaling van het prijzengeld evenredig zal zijn met de inleg.
De registratiekosten zijn € 25,- ( inclusief ontbijt/lunch )
Daarnaast is er nog een optionele Side Pool van € 50
Er is een BBQ vanaf 16 uur waar de spelers ONBEPERKT gebruik van kunnen maken voor €19,50
Van 11u30 tot 13 uur wordt ontbijt/lunch geserveerd !!
11 uur: registratie
12.00 uur aanvang Rotterdam Open met progressive consolation
Je speelt minimaal 2 partijen, 1 in het hoofdtoernooi en 1 in de consolation.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen rebuys (on)mogelijk zijn.
Cafe o’Kay, 5 Werelddelen 71, Rotterdam
Meer info: Ed Baars +31 653579164 of ed.baars010@gmail.com
De organisatie behoudt zich het recht voor, het programma in welk onderdeel dan ook, te wijzigen.
!!! Laat even weten of je meespeelt s.v.p. !!!

Sunday, May 26, 2019 Rotterdam Open
All contenders play in one tournament
Which means that there is a choice between two stakes involved, € 75,- and € 175,-. It is obvious that the payout of the
prize money will be proportional to the stakes.
The registration fee is € 25, - (including breakfast/lunch)
In addition there is an optional Side Pool of € 50
There is a BBQ starting at 4 PM for all players. UNLIMITED for € 19,50
From 11.30 AM to 1 PM breakfast/lunch is served !!
11 AM: registration
12.00 start Rotterdam Open (progressive consolation)
You play at least 2 games, one in the main event and one in the consolation.
Depending on the number of participants rebuys will be (im) possible.
Cafe o’Kay, 5 Werelddelen 71, Rotterdam
More information: Ed Baars + 31 653579164 or ed.baars010@gmail.com
The organization reserves the right to change the program in any part.
!!! Please let me know if you’ll attend and play !!!

