Reglement vv Gemert -pool
De supportersclub organiseert in het seizoen 2016/2017 opnieuw een vv Gemert-pool.
Meedoen kost 5 euro voor het hele seizoen, wat betekent dat je drie keer een pool formulier invult.
De helft van de inleg is beschikbaar voor prijzengeld.
 50 % van de inleg is eerste prijs
 30 % van de inleg is tweede prijs.
 20 % van de inleg is derde prijs
De overige 50 % van de inleg komt ten goede aan de supportersclub.
De pool wordt iedere periode ingevuld.
Naast het wedstrijdresultaat moet je ook de volgend vragen beantwoorden
Periode 1:
Wie wordt periode kampioen van de eerste periode?
Periode 2:
Wie wordt periodekampioen periode 2?
Wie wordt kampioen in de hoofdklasse B waar Gemert 1 in speelt?
Welke team eindigt als 14de, dus voorlaatste?
Welk team eindigt als 15e, dus laatste?
Periode 3:
Wie wordt periodekampioen periode 3?
Op welke plek eindigt Gemert 1 in de competitie?
Hoeveel doelpunten scoort Gemert 1 vanaf de start van periode 3 tot en met de laatste wedstrijd?
Toto: vak 1 is thuis wint, vak 2 is uit wint, vak 3 is gelijk
De puntentelling voor de pool (3X)
Uitslag goed en pool goed
Uitslag goed en pool fout
Uitslag fout en pool goed
Uitslag fout en pool fout
Periode 1
Periode kampioen goed geraden
Periode 2
Periode kampioen goed geraden
Kampioen goed
Team eindigend op de 13de plaats goed
Team eindigend op de 14de plaats goed
Periode 3
Periodekampioen goed geraden
Plek waar Gemert 1 eindigt goed
Aantal doelpunten Gemert 1 goed

13 punten.
8 punten.
5 punten.
0 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten
5 punten.
5 punten.
5 punten

Op tijd inleveren of versturen van formulier is eigen verantwoording. Formulieren te downloaden op de site of af te
halen bij de Fanshop en bestuursleden supportersclub. Bij correct ingevuld emailadres krijgt u het volgende
formulier toe gezonden.
Deelnamebedrag niet voldaan voor 01-10-2016, dan word je van deelname uitgesloten zonder mededeling hiervan.
Na 01-10-2016 wordt het prijzengeld bekend
Alleen bij voldoende deelname gaat de pool door. Bij niet doorgaan wordt het ingelegde geld teruggegeven.
Bij gelijke stand beslist bestuur Supportersclub hoe de verdeling wordt.
Waar het reglement niet in voorziet beslist ook het bestuur van de supportersclub.
Wekelijkse update van de pool via site.

