NAJAARSCOMPETITIE 2019
In het najaar van 2019 is er weer een nieuwe competitie.
Inschrijven kan via https://forms.gle/EMcb81kfKZyU7T5T7

Kijkt u alvorens in te schrijven naar de onderstaande speeldata.
DATA COMPETITIE NAJAAR 2019
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●

Men kan een 1e en een 2e keus opgeven. Aanmelding, zowel individueel als team, is geen
garantie voor plaatsing en bij teveel aanmeldingen zal er een wachtlijst gehanteerd worden,
aangemelde teams kunnen worden uitgebreid op aanwijzing van de TC
Loting zal plaatsvinden indien er teveel aanmeldingen zijn voor de avondcompetities
Geef daarom een tweede keus op!
Het uitgangspunt van de TC is om zoveel mogelijk spelers deel te laten nemen aan de
competitie. Mogelijk kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen. U kunt geen rechten
ontlenen aan deelname in voorgaande jaren en/of plaatsing op een bepaalde speeldag.
Verzoek tot deelname aan de competitie kan uitsluitend via het aanmeldformulier.
Bij een teamopgave vragen we de teamcaptain bij inschrijving alle namen van de
teamleden bij te voegen. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een
compleet team op alle speeldagen. We raden de captains aan om de beschikbaarheid van
alle beoogde teamleden voor alle competitiedagen van te voren na te vragen. Een team zal
in de regel uit minimaal zes personen bestaan. Houdt ook rekening met mogelijke blessures.
Bij individuele opgave kan er eventueel een voorkeur worden aangegeven voor een team of
teamgenoten.
Bij individuele opgave betekent aanmelden ook dat u beschikbaar bent. Indien u meer dan
één keer afwezig bent, kunt u zich alleen als reserve opgeven.
De indeling van alle teams zal plaatsvinden door de commissie Technische Zaken, het kan
dus zijn dat bestaande vaste teams zullen wijzigen van samenstelling.

Inschrijfmogelijkheden NOORDWEST Najaarscompetitie 2019
Beginners (net begonnen / enige ervaring)
8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond
8&9-competitie (2 dubbels) op zondagmiddag

€ 60,-

Donderdagochtend
Dames dubbel 17+ (4DD)

€ 105,-

Vrijdag, overdag
Gemengd dubbel 50+ (DD-HD-2GD)
Heren dubbel 50+ (4HD)
Dames dubbel 50+ (4DD)

€ 105,-

Vrijdagavond (beperkt plaats)
Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)
Gemengd dubbel 35+ (DD-HD-2GD)
Heren dubbel 17+ (4HD)
Heren dubbel 35+ (4HD)
Dames dubbel 17+ (4DD)
Dames dubbel 35+ (4DD)

€ 105,-

Zaterdag
Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)

€ 105,€ 105,-

Heren 17+ (4HE-2HD)
Dames 17+ (4DE-2DD)

€ 175,€ 175,-

Heren dubbel 17+ (4HD)
Dames dubbel 17+ (4DD)

€ 105,€ 105,-

Jeugd: Gemengd 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)

€ 75,-

Zondag (combi junior/senior mogelijk)
Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)
Gemengd dubbel (DD-HD-2GD)

€ 105,€ 105,-

Heren (4HE-2HD)
Dames (4DE-2DD)

€ 175,€ 175,-

Heren dubbel (4HD)
Dames dubbel (4DD)

€ 105,€ 105,-

Gemengd 10 t/m 14 (ME-JE-GD-MD-JD)
Gemengd 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)
Jongens 10 t/m 14 (4JE-2JD)
Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
Meisjes 10 t/m 14 (4ME-2MD)
Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)

€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,€ 75,-

