INTERNE COMPETITIE 2010.
Dit jaar starten we op vrijdag 09 april .
De wedstrijdleiding is Gabriëlle Kramer en Sjaan Smit.
De spelregels zijn als volgt:
1

De opgave geschiedt met bijgaand formulier en er is dit jaar inschrijving via www.toernooi.nl,
TC de Kogge. De speler die een partner opgeeft, dient ervoor te zorgen dat ook de partner een
volledig ingevuld formulier inlevert.

2

Aan de deelname zijn géén kosten verbonden.

3

Er kan voor maximaal 3 categorieën worden ingeschreven. Als een deelnemer slechts beperkt
beschikbaar is of als het aantal deelnemers zo groot is dat het aantal te spelen partijen de pan
uitrijst, dan kan het aantal categorieën waaraan iemand mag meedoen tot 2 worden beperkt.

4

Per categorie is max. 1 inschrijving.

5

De wedstrijdleiding bepaalt de indeling van een deelnemer of een team op basis van de
resultaten van een vorig jaar en waar dit ontbreekt, naar eigen inzicht, mede afhankelijk van
het aantal deelnemende teams.

6

De wedstrijdleiding reserveert voor elke te spelen wedstrijd een uur in het rooster. Indien de
wedstrijd, om welke reden dan ook, op dat uur niet gespeeld kan worden, dienen de spelers in
onderling overleg een vervangend moment vast te stellen, het liefst binnen 8 dagen. Doe dit
zo dat een ander dit vrijgevallen uur weer kan hergebruiken.
Houd het overzichtelijk.

7

Wedstrijden volgens het rooster van de interne clubcompetitie, ook als ze door de spelers zelf
zijn ingevuld op rooster uren, hebben voorrang boven vrij spelen. Alle spelers dienen dan
echter wel tot uiterlijk 10 minuten na de aanvangstijd volgens het rooster aanwezig te zijn. Na
deze wachttijd is de baan vrij voor iedereen tot de volgende “roosterwedstrijd”. Uiteraard
mogen op vrij te spelen uren ook wedstrijden gespeeld worden, maar dan telt de
voorrangsregel niet.

8

De wedstrijden duren een uur en worden volgens normale tennisregels gespeeld, met dien
verstande, dat de games worden “doorgeteld”. Dus 12-10 is een mogelijke uitslag.

9

De spelers vullen na de wedstrijd de uitslag in op een daarvoor bestemd formulier en
omcirkelen de winnaar. Indien dit laatste niet gebeurt, wordt de uitslag geïnterpreteerd als
opgegeven.

10 Indien een spelerswisseling door ziekte o.i.d. plaatsvindt kan dit alleen doorgaan met
medeweten van de tegenstander en goedvinden van de wedstrijdleiding. Indien dit niet gemeld
is vervalt de uitslag van de wedstrijd. Bij blessure ook graag overleg met de
wedstrijdleiding zodat met de tegenstanders overleg tot uitstel kan volgen.
11 Alle wedstrijden dienen binnen 7 weken gespeeld te worden vóór donderdag 27 mei.
De uitslagen zullen wij publiceren op onze website www.tcdekogge.nl en de Heraut.
12 In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
Iedereen veel tennisplezier dit seizoen.
Wij hebben er in ieder geval weer zin in.
Gabrielle en Sjaan

