Beste kapiteins, beste spelers
Alvast bedankt voor het inschrijven in onze winterinterclub. De winterinterclub staat altijd
voor een gezellige winter.
Iedere ploeg bestaat uit 4 spelers waarvan 2 spelers een enkelwedstrijd spelen en 2
spelers samen een dubbelwedstrijd spelen.
We spelen volgens het volgende reglement:
•

De winterinterclub wordt gespeeld op zaterdag van 18.15 uur tot 19.45 uur en op
zondag van 14.00 uur tot 20.00 uur.

•

Er wordt gespeeld met de enkelklassementen van het afgelopen zomerseizoen.

•

Een herenteam bestaat uit 4 heren.

•

Een damesteam bestaat uit 4 dames.

•

Een gemengd - team bestaat uit 2 heren en 2 dames.

•

Er worden 2 enkels gespeeld en 1 dubbel. De ploeg beslist zelf wie enkel en wie
dubbel speelt. Dit kan elke ontmoeting hetzelfde of verschillend zijn.

•

Alle spelers mogen vervangen worden in een team.

•

Per ontmoeting betaalt men 24,00 euro per ploeg.

•

Een ontmoeting duurt 1 uur en 30 minuten.

•

De kapiteins vullen voor en na de aanvang van de ontmoeting het
wedstrijdformulier in en geven dit ondertekend af aan de toog.

•

Van degenen die enkel spelen, speelt de hoogst gerangschikte speler de eerste
enkel tegen de hoogst gerangschikte speler van degene die enkel speelt bij de
tegenpartij.

•

De puntentelling is als volgend: per gewonnen set krijgt men 2 punten, als men
voor staat in een set 1 punt, als men gelijk staat in een set krijgt men ieder 0,5
punt.

•

Wanneer een ploeg niet komt opdagen verliest de ploeg niet alleen zijn waarborg
maar wint het andere team ook de ontmoeting met 9/0.

U betaalt een waarborg van 50,00 euro. Dit bedrag krijgt u teruggestort na de
prijsuitreiking van zondag 25 maart 2018 op voorwaarde dat de ploeg bij elke
ontmoeting is komen opdagen.
Wij wensen u alvast een gezellige winterinterclub!!
Wim en Liesbet
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