REGLEMENT JACKPOTBOWLEN
BOWLINGVERENIGING NOORDWIJKERHOUT
Iedere week worden op een leeg overzicht van drie te gooien games, per game 2 kruisjes
op een willekeurige plaats ingevuld (zie onderstaand voorbeeld). Deze kruisjes houden
strikes in die tijdens de huisleague exact op die plaatsen moet worden gegooid. Lukt
het een deelnemer op die 6 aangegeven plaatsen een strike te gooien dan wint hij of
zij de Jackpot.
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De plaats van deze kruisjes wordt door of namens een bestuurslid bepaald.
Spelregels:
• Vóór aanvang van de eerste speelavond van die week wordt per game bepaald in
welke 2 frames de strikes moeten vallen.
• Wanneer een deelnemer alle strikes op de juiste plaats heeft gegooid moet er een
print van de drie games worden gemaakt. Deze wordt gecontroleerd en
afgetekend door de betreffende wedstrijdleider.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per week, waarvan € 0,50 in de jackpot gaat. De
overige € 0,50 gaat naar de vereniging.
• Men schrijft in voor 5 weken en betaalt dus € 5,- voor die periode.
• Tussentijds inschrijven tijdens een periode is niet mogelijk.
• Indien een compleet team inschrijft zijn ook de invalspelers deelnemer.
• Het geld wordt 1 week voor aanvang van een nieuwe speelronde opgehaald.
• Uitkering van de Jackpot geschiedt bij alle 6 strikes op de juiste plaats.
• Uitbetaling vindt plaats nadat alle leagues in die speelweek zijn voltooid.
• Bij meerdere winnaars wordt de jackpot gedeeld.
• Het maximaal uit te keren bedrag is vastgesteld op € 500,-.
• Indien het uit te keren bedrag is opgelopen tot boven de € 500,- treedt met ingang
van de volgende speelweek het volgende in werking:
a: Uitkering van een bedrag van € 50,- indien men 5 van de 6 strikes opeenvolgend
heeft gegooid. (ook hier: een print maken en laten aftekenen door wedstrijdleider)
b: Uitkering van een bedrag van € 25,- indien men 4 van de 6 strikes opeenvolgend
heeft gegooid. (ook hier: een print maken en laten aftekenen door wedstrijdleider)
c: Elke speler krijgt het bedrag volgens de regels a en b uitgekeerd, tenzij het
totaal uit te keren bedrag van die betreffende speelweek het maximum
overschrijdt. In dat geval wordt het maximum door de winnaars van die week
gedeeld.
d: Nadat een uitkering uit de jackpot heeft plaatsgevonden zal het resterende
bedrag het nieuw te winnen bedrag worden voor de volgende speelweek, met
inachtneming van het maximum.

