NOUNAUWTUTTER
SEIZOEN 2013-2014
Hallo beste NNT-vrienden,
Nu kindercorso weer voorbij is, heeft de nieuwe wedstrijdleiding de koppen bij elkaar gestoken en de
nieuwe afspraken voor het nieuwe seizoen vastgelegd.
We willen aanstaande vrijdag 20 september (aanvang 19:30 uur) beginnen met een officieuze aftrap
van het nieuwe seizoen. We zullen dan wat duidelijkheid verschaffen over de regeltjes die hieronder
staan, we zullen vriendschappelijk een paar partijtjes darten en misschien ook wat buurten en
drinken.
Ten opzichte van de afspraken van vorig jaar is er weinig veranderd, er komt alleen 1 nieuw
klassement bij, genaamd De Stier. Wat dat precies inhoudt, horen jullie dus aanstaande vrijdag.
De volgende afspraken zijn op papier gezet:
Taakverdeling organisatie:
Ruud:
Ron:
Overig:

Kassier, inkoop dranken en hapjes, overige zaken
Standen, wedstirjdschema, website, social media, overige zaken
Zou Pat wederom willen toezien op de kwaliteit van onze wedstrijdborden

Wedstrijddag:
Vrijdag, aanvang 19:30 uur. De laatste wedstrijd dient voor 00:00 uur aan te vangen, wederom
maken we er geen nachtwerk van!
Afmelden:
Via de What’s App groep of sms/telefonisch bij een van de organisatoren, bij voorkeur uiterlijk
woensdagavond
Puntentelling:
1 Punt per gewonnen leg. Op het moment dat één van de spelers 3 legs heeft gewonnen, is de partij
ten einde.
Betaling aan de kas:
inleg per lid per wedstrijd
180 gegooid door speler
140 gegooid door speler
120 gegooid door speler
100 gegooid door speler
Remia-cup

:
:
:
:
:

BB-cup

:

€ 2,-, onafhankelijk van de aanwezigheid van het lid
€ 2,00 voor de overige leden
€ 0,50 voor de overige leden
€ 0,20 voor de overige leden
€ 0,10 voor de overige leden
Gooit een speler 15 of minder in een beurt, kost dit €
0,10.Geldt niet als het saldo beneden de 100 is (dus 99 of
minder)
Buiten Bord Cup of te wel, blijft de pijl in het hout zitten, dan
kost dit per pijl € 0,10

De Stier
Ons nieuwe klassement van dit seizoen. Voorafgaand aan iedere partij wordt er gebullt. De winnaar
van het bullen krijgt 1 punt. Aan het eind van het seizoen krijgt de speler met de meeste punten in
dit klassement een onvergetelijke prijs.
Teerfeest:
Aan het eind van het seizoen (mei/juni) op een nader te bepalen datum door de organisatie
Carnavalsvrijdag:
Op carnavalsvrijdag zal er verplicht in carnavalskleding worden gedart. Dit naar aanleiding van het
grote succes van vorig jaar. Organisatie zal zorgen voor een laptop met carnavalsmuziek
Toernooien:
De organisatie zal tevens trachten een kerst- en paastoernooi, samen met de partners, te regelen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het gezond verstand en de organisatie.

De wedstrijdleiding seizoen 2013-3014
Daddy Cool & SuperGroover

