Beste leden,
LTC De Sprink organiseert al jaren een wintercompetitie voor eigen leden. De laatste jaren
mogen ook leden van de tennisvereniging Zer Oirts uit Serooskerke aan deze competitie
deelnemen. Wij hebben na overleg met de andere tennisverenigingen van de gemeente Veere
besloten om die wintercompetitie open te stellen voor alle leden van de Veerse
tennisverenigingen.
Deelname aan de wintercompetitie houdt het volgende in:
1. We spelen op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 -22.00 uur op het tenniscomplex
van LTC De Sprink in Oostkapelle. We beschikken over drie kunstgrasbanen met
verlichting.
2. Er kan worden gespeeld in de volgende onderdelen: Dames enkel; Dames dubbel;Heren
enkel; Heren dubbel en Gemengd dubbel. Er wordt alleen gespeeld in poules.
3. De poule grootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen, maar we streven naar
poules van 7 of 8 deelnemers. Meerdere poules per categorie is mogelijk.
4. De eerste helft wordt gespeeld van half oktober tot eind december en daarna vindt een
promotie/degradatie regeling plaats waarna de tweede helft start omstreeks half
januari t/m eind maart.
5. De speelduur per wedstrijd is 55 minuten.
6. Je speelt bij de dubbels met een vaste partner waarmee je je zelf aanmeldt.
7. Er wordt via toernooi.nl een actueel wedstrijdschema gepubliceerd en worden ook de
bijgewerkte poule standen vermeld.
8. Data van verhindering moeten voor aanvang van de competitie worden doorgegeven
aan de organisator van deze competitie. Wel moet je minimaal 1 avond per week
beschikbaar zijn.
9. Opgave voor deze competitie moet binnen zijn bij de organisatie vóór 10 oktober.
10. Aanmelden kan uitsluitend d.m.v. een mail naar : Peter Wisse e-mail:
peterwisse@zeelandnet.nl
11. Bij aanmelding vermelden: Naam; adres; tel.nr; e-mail; Vereniging; speelsterkte en
dubbelpartner.
12. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan toernooi deelname.
13. Voor vragen over deze competitie kun je ook terecht op hetzelfde e-mail adres.
Telefonisch is Peter Wisse bereikbaar onder nummer 06-40701839

