ZOMERLEAGUE 2019
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een zomerleague georganiseerd.
De opzet zal hetzelfde zijn als voorgaande jaren
Speelwijze: 4 games handicap, 80% van 220 individueel, max. 64 pins per game,
minimaal 3 personen en maximaal 5 personen per baan.
Handicap: de eerste speelavond start men met het gemiddelde van ALLE huisleague
games.
Heeft men geen gemiddelde dan wordt die bepaald na de eerste
gespeelde speelavond
Deelname: open voor iedereen, NBF leden en niet NBF leden.
Inschrijfgeld: 15,00 euro per persoon per speelavond
50% baanhuur en 50% prijzengeld.
Speelavond: dinsdagavond,donderdagavond. Aanvang 20.00 uur.
Speeldatums dinsdag:
Speeldatums donderdag:

9/7, 16/7, 23/7,30/7, 20/8.*)
6/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 22/8.

*) Wie op dinsdag speelt kan niet op donderdag spelen in dezelfde week en vice versa ivm drukte.
Kom je speeldagen tekort overleg dan eerst even met Hanny vd Haspel.

Prijsuitreiking: 22 augustus
Speelwijze: de league is verdeeld in 2 blokken van 4 speeldagen
Men is niet verplicht alle speeldagen mee te doen, i.v.m. vakanties
Men betaald alleen de speeldagen die men aanwezig is.
Een blok van 4 speeldagen hoeft men niet achter elkaar te spelen.
Men begint pas aan het 2e blok als het 1e blok is volgespeeld.
Heeft men 2 blokken vol en men wilt doorspelen dan start men opnieuw in
Het 1e blok. Wel wordt alles samengeteld voor de totaallijst.
Prijzen: per blok is er een prijzenpot, dit dus 2x.
Er is ook een prijzenpot voor het totaal aantal gespeelde games met een
minimum van 20 games.
Men mag ook op een speelavond dubbel spelen om het aantal games voor
blok of totaal te halen, dit kan NIET OP DE LAATSTE SPEELAVOND.

Prijzenschema: per blok
totaalijst
1e pr. 70,00
1e pr. 120,00
2e pr. 65,00
2e pr. 110,00
e
3 pr. 60,00
3e pr. 100,00
4e pr. 55,00
4e pr. 90,00
e
5 pr. 50,00
5e pr. 80,00
6e pr. 45,00
6e pr. 70,00
e
7 pr. 40,00
7e pr. 60,00
8e pr. 35,00
8e pr. 50,00
e
9 pr. 30,00
9e pr. 40,00
10e pr. 25,00
10e pr. 30,00
e
11 pr. 20,00
11e pr. 20,00
12e pr. 15,00
12e pr. 15,00
e
e
13 t/m 16 pr. 10,00 13e t/m20e pr. 10,00
Plus nog diverse game en serie prijzen.
TOTAAL PRIJZENGELD: 2000, 00 EURO
Dit prijzengeld is gebaseerd op een gemiddelde van 24 deelnemers per speelavond.
Het prijzengeld wordt aangepast bij lagere of hogere deelname.

Informatie bij Hanny van den Haspel, tel 06-28765129 (privé), email
mailto:eduard46@xs4all.nl of bij de bar in de Bowling IJsselmonde Tel.
010-4794851.

Ja, ik doe mee met de zomerleague
Naam: ……………………………………………………………………
Mijn voorkeur gaat uit naar donderdag.
Mijn leaguegemiddelde is ……………gemiddelde van alle gespeelde
league-games.
Handtekening
Inleveren bij de receptie.

