De prijzen

in onze club voor het seizoen 2Ol9-202O

De grote clubcompetitie
Deze competitie loopt van september tot en metjuni en behelst alle wijdagen. De rangschikking
wordt opgesteld volgens het reglement "Puntentelling en klassement'. De prijzen worden
uitgereikt op de eerste vnjdag van september aan alle spelers die miustens 20 keer meespeelden.
Pe zomefcompetitie
Deze competitie loopt over alle vrijdagen van juli en augustus en de rangschikking wordt
opgesteld volgens het reglement "Zomercompetitie". De prijs voor de eerste wordt uitgereikt
op de eerste wijdag van september.
3-6-9

Dezepijzen, een drankbonnetje per speler, worden als volgt bepaald:
1. op de eerste wijdag van elke maand naar het 3de, 6de en 9e pÍur, van bovenaf te tellen;
2. op de derde vnjdag van elke maand naar het 3d", 6d' en 9d" pÍlar, van onderaf te tellen.
Deze prijs wordt alleen uitgereikt als minstens één speler van het paar een clublid is.
Charnpa8rne

Op elke 5d" wijdag krijgt het eerste pÍur waarvan minstens één speler een clublid is, trvee flessen
champagne.
Sqeciale prijzen voor onze gx-cursisten

Om onze beginnende leden te stimuleren zich met anderen te meten en zo vooruitgaug te
boeken, stelt het bestuur drie speciale prijzen in die zullen uitgereikt worden op de eerste wijdag
van september.

Die drie prijzen gaan naar:

1.

2.
3.

de ex-cursist/e die het hoogste vrijdagse Butlergemiddelde heeft over de periode
september-juni waarbij de 10 beste resultaten in rekening worden gebracht;
de ex-cursistle die het hoogste vrijdagse topjesgemiddelde heeft over de periode
september-juni waarbij de 10 beste resultaten in rekening worden gebracht;
de ex-cursist/e die op de tien tweede-maandagtornooien voor beginnelingen het
hoogste gemiddelde percentage haalde van de zeven beste resultaten.

Als de prijs onder 2 naar dezelfde persoon zou gaÍrn als de prijs onder 1, dan is het de tweede
geklasseerde die de prijs krijgt. Als de prijs onder 3 naar eenzelfde persoon zou gaan als die
onder I of 2, dan is het de volgende in de rangschikking die de prijs krijgt.
Voor dit seizoen komen de ex-cursisten van 2016,2A17 en 2018 in aanmerking.

Alsemene opmerking
Als er ex-aequo's zijn, krijgen die allen een prijs.

