Inschrijfformulier
Interne Wintercompetitie
2018-2019

Beste tennislid van TC Weert,
Op basis van de resultaten van de vragenlijst die eerder dit jaar onder de leden is verstuurd, hebben
wij besloten een Interne Wintercompetitie op te gaan zetten. Omdat de inschrijvingen voor de KNLTB
en Cranendonck wintercompetities binnenkort open zullen gaan, willen wij jullie de kans geven om ook
de Interne Wintercompetitie te overwegen.
De Interne Wintercompetitie speel je met één partner. Tijdens de competitie worden gemengd dubbels
gespeeld. De competitie wordt gespeeld over zes zaterdagen, verdeeld over de maanden december,
januari en februari (zie bijlage 2). De wedstrijddagen beginnen om 11:00u. Per koppel zal gestreefd
worden om twee wedstrijden per dag te spelen. Mocht niet je altijd op zaterdag kunnen, dan kan je
evengoed meedoen. Het inhalen van niet-gespeelde wedstrijden mag op elk willekeurig tijdstip. Meer
regels die in de Interne Competitie zullen worden gehanteerd, staan in bijlage 3.
De Interne Wintercompetitie is opgedeeld in twee delen. Je kunt je per competitiedeel opgeven met
een partner. Het is dus mogelijk om tijdens deel 1 en deel 2 met iemand anders te spelen. Iedereen
die wilt deelnemen, dient zich individueel op te geven. Het is dus niet voldoende om een koppel door
één iemand op te laten geven. Heb je geen partner? Geen probleem, je mag ook jezelf opgeven! Wij
zullen dan een partner voor jou zoeken.
Op zaterdag 9 maart zullen de laatste wedstrijden worden gespeeld. Aansluitend zal op deze dag de
competitieafsluiting plaatsvinden. Tijdens deze afsluiting zal gezorgd worden voor avondeten.
Opgeven voor de competitieafsluiting dient tegelijkertijd met de opgave voor de Interne
Wintercompetitie te worden gedaan.
De inschrijfkosten voor de Interne Wintercompetitie zijn per persoon: €9,50 per competitiedeel. Dit zal
zijn inclusief tennisballen én een verzorgde lunch tijdens de speeldagen. Voor de competitieafsluiting
vragen wij een bijdrage van €10,- per persoon bovenop de inschrijfkosten van de competitie.
In bijlage 1 kan je het inschrijfformulier vinden. De speeldata zijn terug te vinden in bijlage 2 en het
reglement in bijlage 3.
De inschrijving dient uiterlijk vóór zondag 23 september ingediend te zijn.
Wij zien jouw inschrijving graag tegemoet!
Sportieve Groeten,
Mickey Saes
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Bijlage 1.

Invulstrook individuele of teamopgave

Individuele opgave
Naam:
Tel:
e-mail:
Speelsterkte dubbel
Schrijft zich in voor (aanvinken):
Ik wil deelnemen aan de competitieafsluiting?
(aankruisen wat van toepassing)

☐ Deel 1

☐ Deel 2

☐ Ja

☐ Nee

Opgave als koppel
Naam:
Speelsterkte dubbel
Tel:
e-mail:
Schrijft zich in voor (aanvinken):

☐ Deel 1

☐ Deel 2

Naam partner deel 1
Speelsterkte dubbel
Naam partner deel 2
Speelsterkte dubbel

Ik wil deelnemen aan de competitieafsluiting?
(aankruisen wat van toepassing)
Opmerkingen:

☐ Ja

☐ Nee

Het inschrijfformulier kan ingevuld terug worden gestuurd via de mail of in de brievenbus naar:
- Mickey Saes
Mail:
mickey.saes@home.nl
Adres:
Zuiderstraat 58, Weert
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Bijlage 2.

Speeldata

Deel 1

Deel 2

Zaterdag 1 december 2018

Zaterdag 19 januari 2019

Zaterdag 15 december 2018

Zaterdag 16 februari 2019

Zaterdag 5 januari 2019

Zaterdag 9 maart

Bijlage 3.

Reglement

1) Tijdens de Interne Wintercompetitie zullen gemengd dubbels worden gespeeld. Poules
worden gevormd op basis van de gemiddelde speelsterkte van de koppels voor de dubbel.
2) Indien er vragen/opmerkingen zijn, dan kan contact worden opgenomen met Mickey Saes.
3) In de wedstrijden zal gespeeld worden om twee gewonnen sets met:
a. Deuce - voordeel/nadeel
b. Derde set wordt gespeeld als super-tiebreak
4) De Interne Wintercompetitie zal worden gespeeld over zes zaterdagen, verdeeld in twee
delen.
a. Deel 1: 1 december 2018, 15 december 2018 & 5 januari 2019.
b. Deel 2: 19 januari 2019, 16 februari 2019 & 9 maart 2019.
5) Indien één of meerdere wedstrijden niet op de geplande zaterdag kan worden gespeeld, om
welke reden dan ook, dan is het toegestaan om deze wedstrijd op een willekeurige andere
dag in te halen.
a. Inhaalwedstrijden tijdens deel 1 dienen gespeeld te zijn vóór zaterdag 5 januari.
b. Inhaalwedstrijden tijdens deel 2 dienen gespeeld te zijn vóór zaterdag 9 maart.
c. Indien het niet mogelijk is om een wedstrijd in te halen, dan zal een gelijkspel als
uitslag worden ingevoerd.
d. Ballen voor een inhaaldag kunnen verkregen worden bij Mickey Saes. Hiervoor dient
contact met hem worden opgenomen.
6) Het is toegestaan om deel 1 en deel 2 met verschillende partners te spelen.
7) Het is toegestaan om je alleen in te schrijven voor deel 1, alleen voor deel 2 of voor beide
delen.
a. Inschrijfkosten deel 1 bedragen €9,50 (inclusief ballen en lunch)
b. Inschrijfkosten deel 2 bedragen €9,50 (inclusief ballen en lunch)
c. Inschrijfkosten deel 1 & 2 bedragen €19,- (inclusief ballen en lunch)
8) Voor de competitieafsluiting dient een extra bijdrage van €10,- te worden betaald (inclusief
eten).
9) Eventuele afmeldingen dienen minimaal 10 dagen voor de start van een competitiedeel of
competitieafsluiting worden gedaan. Dus de afmeldingsdeadlines zijn:
a. Deel 1 - 21 november 2018
b. Deel 2 - 9 januari 2019
c. Competitieafsluiting - 27 februari 2019
10) In de week van 19 november zal een betaalverzoek gedaan worden. Hierin dient alles in één
keer betaald te worden.
a. Bij een afmelding op een datum vóór de in punt 9 vermelde deadlines zal het
inschrijfgeld en/of de bijdrage voor de afsluiting terugbetaald worden.
11) Er wordt gespeeld met Head Pro ballen, welke door de organisatie worden geregeld.

