Voorjaar 2019 Onderlinge competitie Geel, Groen, Oranje en Rood
Speeldagen :

Geel en Groen: Vrijdagmiddag 12, 19 en 26 april en 10, 17, 24 en 31 mei.
Oranje: Woensdagmiddag 10, 17 en 24 april en 8. 15. 22 en 29 mei.

Rood: Woensdagmiddag 10 en 24 april en 15 en 29 mei.
* Bij onvoldoende inschrijvingen in geel en/of groen, houden we
de optie open om geel of groen ook op woensdag te laten spelen.

Inhaaldagen:

Vrijdag: 3 en 30 mei en 7 juni. Woensdag 1 en 30 mei en 5 juni

Tijdstip:

16.30 uur tot 18.00 uur (aanwezig 16.15 uur)

Locatie:

Iedere speeldag teams bij de verenigingen die deelnemen
Aantal teams afhankelijk van beschikbaarheid banen

Geel, Groen en
Oranje:

Rood:

2 spelers
2 singels van 30 minuten en 1 dubbel van 30 minuten (incl. 5 min inspelen)
BPS en verkorte sets.
Gewonnen set 2 punten, 1 punt voor een onafgemaakte set waarin je
voorstaat. Bij gelijk spel krijgen beide spelers 1 punt.
Punten van singels en dubbel worden bij elkaar opgeteld.

Alle kids die Rood zijn
World Tour systeem. Verdelen in 2 groepen.
Wedstrijden tot de 7 punten op een kwart baan met rode ballen.
Om en om serveren.
Na 45 minuten limonade break en daarna 30 min spelletjes (rond de baan)

Regels onderlinge competitie

-

-

Inschrijven via anstennis@gmail.com
Inschrijven voor 15 maart 2019
Inschrijfkosten € 5,00 per team ivm aanschaf medailles voor de afsluiting op
woensdag 12 juni.
Contactpersoon vereniging doorgeven met naam, mailadres en telefoonnummer
Aangeven bij de inschrijving hoeveel banen er iedere speeldag beschikbaar zijn
Inschrijven teams met naam, kleur, geslacht, leeftijd, mailadres en telefoonnummer
Een team bestaat uit minimaal 2 spelers
Er wordt niet gespeeld tijdens de meivakantie
Als er kids verhinderd zijn, zorg dan zelf voor een vervanger in de juiste kleur
Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn dan kan in onderling overleg worden
uitgeweken naar een inhaaldag.
Standen na elke speeldag doorgeven aan anstennis@gmail.com
Iedere vereniging zorgt zelf voor rode, oranje en groene ballen en het verkleinen van
de banen
Na afloop van iedere competitiedag voor de teams limo en patatjes of iets
anders. Iedere vereniging kan dit zelf invullen.
Begin april wordt de indeling gemaild naar de contactpersoon van de vereniging

-

Woensdag 12 juni van 16.30 uur tot 18.00 uur alle kids die hebben

-

meegedaan bij LTC Zee en Duin voor een afsluitend toernooi, prijsuitreiking en
feestelijke afsluiting.

Vragen: Ans van Rijn, LTC Zee en Duin, anstennis@gmail.com of 06 44064795
Natascha Schaap, LTC Zee en Duin, secretaris@zee-en-duin.nl of 06 25410357

