Buurtcompetitie 2019
DATUM THUIS

UIT

Wedstrijdregelement 2019
VRIJ

11-sep Vragender
Zieuwent

- Lievelde
- Lichtenvoorde

Harreveld

18-sep Zieuwent
Vragender

- Harreveld
- Lichtenvoorde

Lievelde

25-sep Lichtenvoorde - Lievelde
Vragender
- Harreveld
2-okt

Harreveld
Lievelde

- Lichtenvoorde
- Zieuwent

9-okt

Lievelde
Vragender

- Harreveld
- Zieuwent

Zieuwent

Vragender

Lichtenvoorde

16-okt Lievelde
- Vragender
Lichtenvoorde - Zieuwent

Harreveld

23-okt Lichtenvoorde - Vragender
Harreveld
- Zieuwent

Lievelde

30-okt Lievelde
Harreveld

- Lichtenvoorde
- Vragender

Zieuwent

6-nov

- Lievelde
- Vragender

Harreveld
Zieuwent

13-nov Lichtenvoorde - Harreveld
Zieuwent
- Lievelde
20-nov

Slot avond; LTC De Kei

Lichtenvoorde

Vragender
Onderling toernooi
en prijsuitreiking

1. Ieder team bestaat uit minimaal twee dames en twee
heren, eventueel aangevuld met reserves.
2. Speelsterkte 7/8.
3. Er wordt altijd op woensdag gespeeld vanaf 19.30 uur.
3. Er wordt gespeeld van 19.30 tot 20.30 uur en van
21.00 tot 22.00 uur. Van 20.30 en 21.00 uur is er pauze.
4. Maximaal 2 sets waarbij alle games worden opgeteld voor het
uiteindelijk resultaat ; Max. 1 uur spelen. Waarna alle games
opgeteld worden. Voorbeeld: 6-5, 4-1 = 10-6. Geen tie-breaks!
5. Gespeeld worden:
- een dames dubbel van 19.30 tot 20.30 uur;
- een heren dubbel van 19.30 tot 20.30 uur;
- twee gemengd dubbel van 21.00 tot 22.00 uur.
6. Ontvangst bij vereniging 19.00 uur
zodat men op tijd kan beginnen.
7. Bij slecht weer wordt men verzocht toch naar de baan te
komen, ook om een nieuwe afspraak in die week te maken.
8. Indien er niet gespeeld kan worden, dan dient er in overleg
een andere avond in die week gekozen te worden.
9. Bij eventuele blessures tijdens de wedstrijd kan men
maximaal 10 minuten rust krijgen. Daarna moet de partij
worden voortgezet, dan wel als gewonnen worden gegeven
omdat er geen ander speler mag invallen in die partij.
10. Slotavond; start 19.00 uur Lichtenvoorde.
11. De thuisclub zorgt voor:
- twee beschikbare banen;
- voldoende wedstrijdballen van goede kwaliteit;
- een hapje bij de koffie/thee/drankje;
- het eerste kopje koffie/thee.
12. De organiserende vereniging op de laatste avond zorgt voor:
- iets voor bij de koffie/drankje (voor alle teams);
- een prijsje voor de winnaars;
- prijsuitreiking door de wedstrijdleiding.
13. Na iedere speelavond sturen de teamcaptains de uitslagen
z.s.m naar de organiserende vereniging van de slotavond.

Harreveld:
ld ;Miriam
SandraWossink,
Knufing
371251, rene-miriamwossink@hetnet.nl
06-40667375
sknufing@hotmail.com
Lichtenvoorde:
voorde;Paula
PaulaBader,
Bader
378821, j.bader@chello.nl
06-21254101
josenpaula032@gmail.com
Lievelde:Andre
M. Stevens,
Slot
377506, jeroen.stevens@chello.nl
06-41672006
andre@tclievelde.nl
Vragender: Bennie Schilderink,
erink. 375429, 06-20012435
schilderink@kpnplanet.nl
depenbrook@gmail.com, recreatiecommissie@vragender.nl
Zieuwent:
Lianne
Hans Remeeus en Hedwig Heutinck,
06-43614696
487317, hans@remeeus.eu,
jellelianne@hetnet.nl,
j.heutinck@chello.nl
info@ztv-zieuwent.nl

