
      

 

 
 
Reglement VV Reutum Toto 2022-2023:     

      

 Met de TOTO speelt iedereen mee op eigen risico.    

      

 De spelleiding neemt eindverantwoordelijkheid.    

      

 Een TOTO briefje bestaat uit 4 rijen, elke rij kost bij het invullen € 0,50.  

      

 De speler is verantwoordelijk dat zijn/haar naam op de TOTO komt.  

 DE TOTO ophaler/ophaalster, is hier niet voor verantwoordelijk.  

 Als er geen naam op briefje staat, kan de spelleiding niet zien van wie deze komt. 

      

 Het ophalen van de TOTO gebeurt op vrijdagmiddag/avond of zaterdagmorgen/middag. 

 Overleg met hem/haar dat als je er niet bent de TOTO ergens klaarlegt, als je 1 keer 

 niet meespeelt, leert dat je deze punten moeilijk weer inhaalt.  

      

 Na 8 TOTO 's is er een winnaar van een periode, er zijn 4 periode' s.   

 De prijs van elke periode is € 50,00.     

      

 

Bij 8 van de 8 goed krijgt een speler 60 % van wat er in kas zit, indien er meerdere 
spelers  

 zijn die er 8 goed hebben, gaan deze het delen.    

      

 

Bij 7 van de 8 goed, krijgt een speler 40 % van wat er in kas zit, indien er meerdere 
spelers 

 zijn die er 7 goed hebben, gaan deze het delen.    

      

 Bij het invullen van meerdere rijtjes, geld het rijtje van de meeste goede voorspellingen 

 mee voor de stand.      

      

 

Bedragen onder de € 4,00 wordt niet uitbetaald. 
 
Mocht er een bekerwedstrijd op de TOTO staan, geldt 
de stand na 90 minuten, kan dus ook een 3 zijn.    

      

 Bij afgelaste wedstrijden, wordt er gedobbeld. Gewone dobbelsteen, 1 en 4 zijn een 1,  

 2 en 5 een 2 en 3 en 6 een 3.      

      

 Bij de finaleprijzen verdienen alleen de bovenste top 5 een geldprijs. De ladder is hier: 

 40% - 30 % - 15 % - 10 % - 5 % van totaalprijzengeld van maar liefst € 300,=. 
 



Organisatie van de TOTO VV Reutum 


