Välkommen till vår egen shuffleliga som spelas vår och höst varje år.
Här är alla som vill välkomna att spela matcher i shuffleboard.
Eftersom ligan är uppbyggd i divisioner finns det plats för alla att möta jämnbra lag.
Ett lag får bestå av max fyra personer och man får rotera spelare som man vill varje
match eller varje set i en match, dock inte mitt i ett set.
Det är tillåtet att ha med fler än två spelare att byta med under en match om man vill.
Spelare får endast representera ett lag under en och samma säsong, gäller även inhopp.
Matcherna spelas bäst av tre set, ett set är först till 15 poäng, matchen får ta max 55
minuter, skulle tiden ta slut så räknas poängen som ställningen är då.
Matcher spelas olika kvällar beroende på vilken division man spelar i.
Just nu finns bara en division och den spelas på onsdagar.
Matcher kan flyttas om lagen kommer överens om detta på förhand.
Lag som inte kommer till utsatt tid startar matchen med poängunderläge, lag som inte
dyker upp alls lämnar automatiskt WO. Tabeller, resultat och spelschema kommer att
finnas på vår hemsida. (www.kruset.nu)
Efter varje match rapporterar lagen resultatet till personal i hallen som direkt registrerar
i tabellen online där man kan se alla resultat och schema.
Regler för shuffleboardmatcher finns tillgängligt i hallen, vid eventuella konflikter om
regler avgör personal i hallen situationen.
Pris för ett lag är:
1200:- per säsong som betalas vid första matchen, då ingår alla macher samt finalspel.
Höstsäsong September-December
Vårsäsong Januari-April
Är ni intresserade av att starta ett lag i vår shuffleliga?
Hör av er till hallen på 0504-59090 eller via mejl shuffleligan@kruset.nu, välkomna!
Vid anmälan kopiera och fyll i följande:
Anmälan
Spelare 1
Spelare 2
Spelare 3
Spelare 4
Laget

Namn:
Namn:
Namn:
Namn:
Namn:

En av spelarna i laget ansvarar för att ta emot information om shuffleligan och delge sina
spelare, lagledaren.
Lagledare:
Mejl till lagledare:
Telefonnummer till lagledare:
Välkomna till shuffleligan, lycka till!

