2018
ZOMERLEAGUE
Beste Bowler,
Ook dit jaar wordt er door Bowling Scheveningen weer een Zomerleague
georganiseerd.
De zomerleague wordt gespeeld op woensdagavond vanaf 19:45u
Deze league is bedoeld voor IEDEREEN, dus ook niet-leden!!
Speelwijze:

3 games met handicap
(80% van 200, maximaal 60, herberekening achteraf)
+
1 Special-game
-

Alleen de eerste 3 games tellen mee in de standenlijst
Minimaal 2, maximaal 3 personen per baan.
Baanindeling door loting

Deelname:

Het is een open league dus iedereen is welkom.

Inschrijfgeld:

€ 15,- Per speelavond per persoon voor 3+1 games

Bracket:

Supergame a € 1,-/pp. (uitleg op 1e avond)
(gepast betalen a.u.b.)

Speelavond:

Woensdagavond

Oliepatronen:

N.T.B.

Aanvang:

19:45 uur (19:35 ingooien)

Start League:

Vanaf Woensdag 30 Mei t/m 29 Augustus 2018

Toelichting Speelwijze:
Het is niet verplicht om iedere week mee te spelen, deelname aan de
zomerleague is geheel vrijblijvend, echter, om in aanmerking te komen voor de
eindprijzen, dient men ten minste 9 van de 14 speelavonden gespeeld te hebben.
Per speelavond gaat van het inschrijfgeld € 2,- naar de prijzenpot.
- € 1,- voor de eventuele dagprijs, (zie blad 2)
- € 1,- voor de eindprijs
Hoe meer deelnemers, hoe hoger de prijzen!!! ☺

Prijzen:

Per speelavond wordt er een prijs uitgereikt aan diegene die de
Special-game wint
De prijs van de avond zal gelijk zijn aan het aantal deelnemers
van die avond. (bijvoorbeeld 10 spelers = € 10,- in de pocket)
Aan het einde van de zomerleague zal er aan de top 3 een geldprijs
worden uitgekeerd. De verdeling is als volgt:
Dames:

Heren:

Nr.1 :

28%

28%

(van de totaal-pot)

Nr.2 :

16%

16%

(van de totaal-pot)

Nr.3 :

6%

6%

(van de totaal-pot)

Inschrijven:
Via onderstaand reçu, via email of persoonlijk bij één van onze medewerkers.
(gewoon binnen komen wandelen op een speelavond kan ook! ☺)
Wedstrijdsecretariaat:
Wim Bouman, fm@bowlingscheveningen.com

GRAAG TOT ZIENS OP DE ZOMERLEAGUE!!!!!

Naam:______________________________________________________________

Emailadres:__________________________________________________________

Telefoonummer:_____________________________________________________

