
DML 41 Darten Met Loterij 41   

Darten Met Loterij 41 heeft de opzet van een bierronde na de competitie wedstrijden.

Het is een spelletje halveren met prijzengeld waarbij ook de allerslechtste darter (ster) een kans

heeft om een pot van 41 euro te winnen.

Er wordt gespeeld in groepjes van 3 spelers:  3 verschillende spelers !!!

inleg is 1 euro p.p.

Elke deelname is een lot in de loterij

Hoe meer deelname`s is zoveel loten

Elke score gelijk aan 123 of hoger leverd een extra lot op

123 =18+19+20+25+41

Beschikbare wedstrijd formulieren: 25 stuks

DML 41 Wedstrijd formulier 1 (van 25)

naam gem. $ 1,- score Lot 1 Lot 2

<122 123<

1 v 1 4

2 v 2 5

3 v 3 6

datum: Hoogste score tot nu toe ?

Uitleg wedstrijd verloop:

Er worden 25 wedstrijd formulieren geprint

Elk formulier voor 3 spelers, brengt 3 euro op, dit is een prijzenpot van 75 euro.

Als alle wedstrijden gespeelt zijn wordt 41 euro verloot onder de loten van de deelnemers

Het aantal loten zal minimaal 75 en max.150 zijn.

Overig prijzengeld is voor de speler met de allerhoogste score van deze 25 wedstrijden

1ste prijs 20,50 euro (en onderscheiding) en een 2de prijs van 10,25 euro

Wedstrijdformulieren worden beheerd door Jan v B , Ties, en Chantal

Spelers vragen een wedstrijdformulier en betalen 3 euro,  het maakt niet uit wie betaald.

Zelf vullen ze hun namen in, het gemiddelde en de behaalde score (verder NIKS!!!) 

Het lot staat op de naam die is ingevult.

Het formulier MOET weer ingeleverd worden omdat dit gebruikt wordt voor de trekking!

graag een beetje netjes houden!  

Zelf schrijven of een vrijwilliger vragen is toegestaan maar 

spelers moeten zelf toezicht houden op de score`s !!!

De loting en prijsuitruiking vindt plaats de eerst volgende competitie avond

Verdere uitleg nodig? Vraag Jan(v B) Ties of Chantal               

   Succes iedereen 

7-sep-2017




