Wintercompetitie 2018-2019

LET OP:
Wilt u verzekerd zijn dit jaar weer geplaatst te worden voor de competitie, lever
dan dit inschrijfformulier in voor 9 april 2018. Na deze datum gaan wij nieuwe
koppels plaatsen. Plaatsing na 9 april 2018 is afhankelijk van de datum van
inschrijving.
1 Formulier per koppel is voldoende

WEDSTRIJDREGLEMENT
1) De kosten per onderdeel per persoon zijn:
Damesdubbel op donderdag (elke week) € 135,Damesdubbel op woensdag, donderdag of vrijdag (om de 14 dagen) € 76,Heren-, gemengd- en damesdubbel op zondag € 86,Dit is inclusief 2 blikken ballen per koppel.
Men dient voor aanvang van de eerste partij het inschrijfgeld te voldoen.
2) Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KNLTB. Zij die wel lid zijn dienen de
speelsterkte zoals aangegeven op het toernooipasje te vermelden op het inschrijfformulier.
3) De wintercompetitie wordt verdeeld over 26 weken, waarbij u 1 maal in de 14 dagen een uur tegen
koppel uit uw poule speelt. De damesdubbel competitie wordt op woensdag, donderdag, vrijdag
en zondag gespeeld. Er is ook een donderdag damescompetitie die elke week speelt.
Heren- en mixeddubbel worden tussen 13.00 en 20.00 op de zondag gespeeld. De damesdubbel op
zondag tussen 17.00 en 21.00 uur. U speelt in totaal 12 keer een wedstrijd.
4) Het te spelen uur is als volgt ingedeeld: 10 minuten inslaan, 25 minuten spelen van de 1e partij,
wisselen van speelhelft. 25 minuten spelen van de 2e partij. Degene die bij het spelen van de eerste
partij begint met serveren mag bij het begin van de tweede partij niet nogmaals beginnen met
serveren. De wedstrijd begint en eindigt bij het horen van de bel. De rally wordt niet uitgespeeld.
Alleen volledig gespeelde games tellen. U kunt als volgt wedstrijdpunten behalen:
a) gewonnen partij verschil in games 3 of meer: winnaar 3 punten, verliezer 0 punten
b) gewonnen partij verschil in games 2 of minder: winnaar 2 punten, verliezer 1 punt
c) gelijke stand: beide 1,5 punt
Per gespeeld uur kunt u dus maximaal 6 punten halen.
5) Bij verhindering heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:
a) u zoekt vervanging uit uw eigen poule. De invaller mag niet op plaats 1 of 2 in de poule staan. Het
is niet toegestaan een heel nieuw koppel te laten invallen of iemand van buitenaf te laten spelen.
Wel mag u een invaller uit een lagere poule vragen. Neem bij langdurige blessure even contact met ons op.
b) u huurt op een ander tijdstip een baan en betaalt deze.
c) u geeft uw baan na overleg met de tegenstanders tijdig vrij in het inhaalboek (ligt
achter de bar) en legt een nieuw tijdstip vast in het boek.
d) u geeft als bovenstaande niet gelukt is uw partij op (6-0 6-0). Denk er wel aan dat dit
een competitie is en het voor de eerlijkheid hiervan leuker is als er getennist wordt.
6) Elke deelnemer dient 15 minuten voor aanvang van de partij aanwezig te zijn. Na afloop
van de partij dient u de uitslag op de kaart te vermelden en weer terug te zetten in het
bakje bij de bar. Wegblijven zonder opgaaf van reden betekent wedstrijdverlies en het
recht aan de wedstrijdcommissie om u en uw partner te diskwalificeren.
7) De wintercompetitie wordt onderbroken rondom de kerstdagen.
8) De eindstand in een poule wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Indien nodig wordt naar het aantal behaalde-verloren games gekeken.
9) De wedstrijdcommissie houdt zich het recht om een bepaalde categorie af te gelasten
bij onvoldoende deelname.
10) Het dragen van indoor tennisschoenen is verplicht.
11) Insturen van het wedstrijdformulier verplicht tot betaling van het onderdeel(delen)
waarvoor u zich opgeeft.
12) Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Wees sportief!
Mail voor vragen of informatie naar: info@tcvelserbroek.nl
Hofgeester Eijnde 20 1991 AX Velserbroek

