Wedstrijdbepalingen Midwinter 2019 40+ Sportcentrum
Nieuwkoop
28december t/m 30 december 2019

1. Er wordt in principe gespeeld in poules van 9:00 tot 17.00 uur(dus géén
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avondtoernooi). Inspeeltijd max. 5 min. Duur van de wedstrijd is 1 uur(inclusief
inspeeltijd)
De wedstrijd wordt gesplitst in 2 delen(van 30 min) en wordt gezien als 2 sets.
Set winst betekent 2 punten , gelijkspel ieder 1 punt
Deelnemers zijn verplicht zich 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de
wedstrijdleiding te melden. Indien een deelnemer zich 30 minuten na de
vastgestelde tijd niet heeft gemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij
gewonnen worden gegeven.
Inschrijving kan voor max. 2 onderdelen indien géén verhinderingen.
De op de inschrijving opgegeven tijden van beschikbaarheid zijn bindend.
Opgaven als “speeltijden in overleg” of niet ingevuld worden beschouwd als altijd
beschikbaar.
Verhinderingen voor de finaledag(30-12) wordt niet geaccepteerd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 16,00 per persoon per onderdeel en dient voor
aanvang van de eerste wedstrijd te worden voldaan. Een speler die heeft
ingeschreven is gehouden het daarvoor verschuldigde bedrag te voldoen,
onafhankelijk van het al dan niet deelnemen aan dat onderdeel.
De inschrijving sluit maandag 23 december 2019.
Alle deelnemers ontvangen bericht van het tijdstip van hun eerste wedstrijd.
Daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de
volgende te spelen wedstrijd.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgave van
redenen te weigeren, het aantal inschrijvingen te beperken en nummers te laten
vervallen ofwel samen te voegen indien daarvoor - naar haar mening - niet
voldoende deelname bestaat. De wedstrijdleiding is gerechtigd spelers te
plaatsen en vrij te stellen van het spelen van één of meer ronden.
In alle gevallen waarin in dit regelement niet is voorzien, beslist de
wedstrijdleiding.

accoord naar inschrijving
Wedstrijdleiding: Ton van der Tier, 06 57 79 65 36
Telefoon tijdens het toernooi: 0172-574499
SportcentrumNieuwkoop
Nieuwveenseweg 39A
2421 LB Nieuwkoop
Telefoon 0172-574499

