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5 september 2022
Beste mensen,
Op 25 en 26 oktober 2022 is het weer zover, dan gaan we van start met de

Boulodrôme Winter Competitie
voor abonnementhouders.
Er wordt dan gespeeld op
:
Aanvangstijd
:
Het aantal te spelen wedstrijden per avond :
Maximale deelname
:

dinsdag- en woensdagavond
19.30 uur
2
16 teams per avond en vol is vol

Systeem:
We beginnen met een voorronde in competitie verband, daarna wordt de stand opgemaakt en wordt
deze verdeeld in een A-en B-poule.
De nrs 1 t/m 8 worden ingedeeld in de A-poule en de nrs. 9 t/m 16 in de B-poule.
Deze gaan nog een halve competitie spelen voor de voorlopige eindstand.
Dit geldt voor de dinsdag en de woensdag.
Na afloop wordt er op de zaterdag daarop volgend een finale gespeeld.
De nrs 1 tegen 2 van de A-poule van dinsdag gaan spelen tegen 1 en 2 van de woensdag, 3 en 4
van de dinsdag tegen de 3 en 4 van woensdag en zo verder. Dit geldt ook voor de B-poule.
Op de finaledag wordt de nummer 1 van de A-poule dan winterkampioen.
De nrs 1 - 2 en 3 van iedere poule vallen dan in de prijzen.
Indien je hier aan wenst deel te nemen, verzoeken wij je dit per mail kenbaar te maken aan
rudimichon@home.nl met opgave van speeldag en de spelersnamen met e-mail adressen.
Indien het je niet uitmaakt welke speeldag, dan kun je dit ook aangeven met “geen voorkeursdag”.
Aanmelding graag vóór 10 oktober 2022.
Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Kosten per team € 10,- ( €5,- p.p. ).
Dit bedrag graag overmaken aan
Bankrekening
Onder vermelding van

Met vriendelijke groet,
Rudi Michon (competitieleider).

: Stichting Boulodrôme Maastricht
: NL 96 ABNA 0617 0464 84
: Boulodrôme Wintercompetitie + de deelnemersnamen.

