Informatieblad KNLTB voorjaarscompetitie
Competitieleider:
Bas van de Wiel, Hoeve 13A, 06-11868716, basgassel@hotmail.com
Belangrijke algemene zaken:
 De aanvangstijden zijn voor de diverse teams indien men thuis speelt:
o Donderdagavond:
19:00 uur (het team dat het 1e compleet is begint met 2 banen)
o Vrijdagavond:
19:00 uur (het team dat het 1e compleet is begint met 2 banen)
o Zaterdagmiddag:
13:00 uur (herenteam) / 14:00 uur (damesteam)
Zorg ervoor dat u team minimaal een half uur voor de aanvangstijd aanwezig is op het sportpark, zodat u de tegenstanders netjes
kan ontvangen.
Let op: Het kan voorkomen dat bij uitwedstrijden de aanvangstijd afwijkt, kijk hiervoor op mijn KNLTB.
Uitslagen, standen en programma
 U kunt bovenstaande zaken bekijken op www.knltb.nl
o Ga naar mijn KNLTB → competitiestanden → districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2017 → Zoeken
Invullen wedstrijduitslagen en raadplegen wedstrijddetails
 Teamcaptains kunnen bovenstaande zaken invullen/bekijken via mijn KNLTB op de website van de KNLTB.
o Indien u nog niet kunt inloggen dan zal u zich eerst moeten registreren.
 Raadplegen wedstrijddetails uitwedstrijden.
o Ga naar mijn KNLTB → competitiestanden → districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2017 → Zoeken →
Uitslagen onder uw poule → wedstrijd selecteren
 Invullen wedstrijduitslagen (binnen 24 uur!)
o Handleiding voor het invullen van de uitslagen kan men vinden op de site van TV Edos bij competities
o Bij problemen met invoeren van uitslagen neem z.s.m. contact op met de competitieleider.
Het wedstrijdformulier
 Vooraf
o Teamopstelling uitwisselen
o Let op volgorde teamopstelling 1e en 3e dubbelpartij moeten sterker qua speelsterkte zijn dan de 2e en de 4e
 Na afloop
o Invullen wedstrijdformulier
o Let op dat vooral de lidnummers en de uitslagen goed zijn ingevuld.
o Nummer van TV Edos is 47449, klassenummer staat op het formulier met informatie van de poule.
o Bij uitwedstrijden dien je 1 formulier mee te krijgen.
o Uitslagen moeten binnen 24 uur worden ingevuld!
Invallers
 Indien je een invaller regelt moet dit altijd gemeld worden bij de competitieleider. Omdat bij een niet
speelgerechtigde deelnemer de boetes flink kunnen oplopen. De competitieleider controleert dan of deze speler mee kan
doen. Laat dit even weten via de mail: basgassel@hotmail.com.
Ballen en competitiepapieren aan het eind van de competitie inleveren. (Hoeve 13A)
 Ieder team krijgt een aantal dozen ballen, deze dienen aan het eind van de competitie weer teruggegeven te worden aan
de club. Indien door regen ballen niet meer bespeelbaar zijn kunt u een nieuwe halen bij Bas van de Wiel, Hoeve 13A.
Overige zaken
 Het competitiereglement staat op de knltb website: www.knltb.nl/tennissers/competitie/
 Probeer er een gezellige competitie van te maken zowel voor uw team als dat van de tegenstanders.
 Indien men de sleutel van de kantine heeft kan men via de website TV Edos (bardienst) kijken bij wie u de sleutel moet
afgeven.
 Laat na uw competitiedag de kantine netjes achter.
 Indien u nog geen competitiebijdrage heeft betaald, graag €60,-/€80,- overmaken vóór 17 April naar
rekeningnr. NL79ABNA056.54.09.034 o.v.v. Naam: teamcaptain en voorjaarscompetitie 2017.
Veel succes de Technische Commissie

