Schrijf je nu in voor de Najaarscompetitie 2018
Voor het eerst doet KZTV mee aan de najaarscompetitie. Heb jij zin om in het najaar
zeven weekenden te spelen? Schrijf je dan nu in voor de najaarscompetitie van 2018.
Dat betekent dat we van je willen weten of, wanneer en hoe je competitie wilt spelen.
Dit kun je doen door het inschrijfformulier van de KZTV-website te downloaden en
deze

vóór maandag 25 juni
te sturen naar:
competitiekztv@gmail.com
Lees, voordat je het inschrijfformulier invult, eerst de volgende punten en
aanvullende informatie op www.knltb.nl:
•

•

•

•

•
•
•
•

Er kan per team ingeschreven worden door de aanvoerder. Ieder team heeft
tenminste 6 spelers nodig bij inschrijving. De TC kan de teamsamenstelling
aanpassen indien nodig. Eventuele boetes naar aanleiding van het terugtrekken
van een team komen voor rekening van de aanvoerder.
Geef in de tabel uw twee voorkeurskeuzes aan voor de competitie. Zet in de
rechterkolom achter de gewenste competitie een ‘1’ voor de eerste voorkeur en
een ‘2’ voor de tweede voorkeur.
Vergeet niet een tweede keus op te geven, want het is niet vanzelfsprekend
dat u wordt ingedeeld in de competitiesoort van uw keuze. Deelname en
indeling wordt door de TC vastgesteld en wordt bepaald door een aantal
factoren, zoals: speelsterkte, beschikbaarheid, ervaring, prestaties in
voorgaande jaren, samenstelling van de teams, enz.
Een belangrijke beperking van onze mogelijkheden is de baancapaciteit. Indien
sprake is van te veel inschrijvingen valt niet te ontkomen aan grotere teams
(maximaal 8 spelers), maar wellicht zal ook niet iedereen kunnen deelnemen.
In geval van slechte weersomstandigheden dient de eerstvolgende
vastgestelde inhaaldatum te worden gebruikt.
De TC gaat ervan uit dat u in deze periode beschikbaar bent. Als u maar
enkele wedstrijddagen kunt spelen, geeft u zich dan op als reserve.
Teambijdrage: € 100,00 per team. Deze kosten moeten vóór aanvang van de
competitie zijn voldaan. Betalingsverzoek zal bij de aanvoerder gedaan worden.
De aanvoerder van elk team ontvangt tijdens de aanvoerdersbijeenkomst van
de TC, de competitiepapieren en -ballen. De ballen kunnen na afloop van de
competitie behouden worden.

Namens de TC,
Sander van der Ham

Inschrijfformulier Voorjaarscompetitie 2018
Hierbij wil ik, als aanvoerder en na overleg met alle genoemde personen, het volgende team inschrijven voor de
Voorjaarscompetitie 2018.

Naam speler

Bonds#

Speelsterkte
enkel

Speelsterkte
dubbel

E-mailadres

Tel.nummer

Aanvoerder

Zijn er spelers in het team die voor 2 verenigingen uitkomen? Welke?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kies je competitie
Geef in de rechterkolom je eerste en tweede keuze aan met een ‘1’ en een ‘2’.
Dag

Competitiesoort

Aantal Wedstrijden

Zaterdag

Gemengd 17+

DE, HE, DD, HD, GD

Heren 17+

4x HE, 2x HD

Dames 17+

4x DE, 2x DD

HD 17+

4x HD

DD 17+

4x DD

GD 17+

DD, HD, 2x GD

GD (senioren en junioren gemend)

DE, HE, GD, DD, HD

Heren (senioren en junioren
gemengd)

4x HE, 2x HD

Dames (senioren en junioren
gemengd)

4x DE, 2x DD

Heren 35+

2x HE, 3x HD

Zondag

Keuze

