Reglement TV Columbae Zaterdag Wintercompetitie 2022 - 2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt gespeeld in (mix)dubbels voor zowel Padel als tennis
Je kunt je opgeven voor tennis, padel of de combinatie tennis & padel
Bij de laatste variant is het aan de organisatie om een afwisselende indeling maken,
naar spelsoort
Er wordt per speeldag gestart om 15.00, 16.00 en 17.00 uur
Elke ronde duurt 1 uur. Dit is inclusief inspelen.
Daarna is er gelegenheid tot het nuttigen van de maaltijd
Maximum per uur is 60 tennis-vrienden en 24 padel-vrienden
Er is géén specifieke indeling op speelsterkte. Gezelligheid staat voorop!
Wel wordt bij de inschrijving gevraagd om de speelsterkte te vermelden. Dit om leuke
en zoveel mogelijk evenredige partijen te kunnen plannen
Er wordt gespeeld volgens het toss principe. Dat betekent dat je per speelronde met
een andere (mix)partner én andere tegenstanders wordt ingedeeld
De inschrijving staat voor iedereen open, leden én niet-leden van TV Columbae.
Er is geen verplichting om elke speeldag te spelen.
Maar afmelding voor een speeldag is wel nodig
Aanmelden kan alleen per mail als reactie op de uitnodiging dit aan te geven, deze
wordt in de week vooraf aan de speeldag verzonden
Het schema voor de eerstvolgende speeldag (op zaterdag) wordt uiterlijk de
woensdag ervoor verzonden
Het inschrijfgeld voor deze competitie bedraagt eenmalig € 30,-. Dit is inclusief een
maaltijd op elke speeldag. Betaling op de eerste speeldag (bij voorkeur contant)
Mocht een wedstrijd eventueel samenvallen met je eigen bardienst, dan moet je deze
zelf ruilen. Je kan bij de opgave voor een speeldag, je voorkeur voor de speeltijd
aangeven en daar dus zelf rekening mee houden
De speeldata zijn:
o 1 en 15 oktober 2022
o 5 en 19 november
o 3 en 17 december
o 7 en 21 januari 2023
o 4 en 25 februari
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