
lijst met dingen

onderdelen
wedstrijdreglement
speeldata
namen, telefoon nr. eventueel email van aanvoerder
speelsterkte, verenigingsnaam

hoe eerste wedstrijden worden terug gekoppeld
betaling
sluiting inschrijving
contact adres
handtekening van aanvoerder en datum van tekening

Inschrijfformulier Noabercup 2014
TC Enter, TC de Mors, TC Rijssen en TC Holten

Als team inschrijven
voor speelsterkte:

Onderdeel

Heren Dubbel

Dames Dubbel

Mix Dubbel

4&5 6&7 8&9

Team voorwaarden
�

�

�

�

�

Elk team bestaat uit een minimum van 2 en een
maximum van 4 spelers.
Elk team speelt minimaal 3 wedstrijden.
Wanneer er te weinig deelname is bij een
categorie kan het zijn dat deze in een
gepast categorie geplaatst word.
Minimaal 2 spelers van het team zijn per dag
beschikbaar. In het geval van een mix team zal
dit 1 man en 1 vrouw zijn.

Wedstrijd reglement
�

�

�

�

Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Mocht
er sprake zijn van een gelijke stand (1-1) dan is
de resterende set een super tie-break, die
gewonnen is wanner 10 punten zijn bereikt
(waar het verschil 2 of meer punten is).
Elke set is gewonnen bij 5 games conform de
FTO regeling. Bij 4-4 word een tie-break
gespeeld. De winnaar van die tie-break wint de
set met 5-4.
Verder worden het wedstrijdreglement van de
KNLTB gehandhaafd tenzij anders staat
omschreven.
In gevallen waar het wedstrijdreglement niet
voldoet, beslist de wedstrijdleiding.

Toernooi reglement (samenvatting)
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�

�

�

�

�

�

�

Speeltijden zijn op de werkdagen van 19:00 uur
tot 23:00 uur en op zaterdag van 13:00 uur tot
17:00 uur.
Inschrijven kan door dit formulier aan
onderstaande contactpersonen te geven of
door benodigde gegevens te mailen naar:

Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per team en
wordt voldaan bij aanvang van de eerste
wedstrijd.
Het is niet toegestaan om u in te schrijven voor
meerdere onderdelen.
Er mag ingeschreven worden door individuen.
Deze worden door de wedstrijdleiding
samengevoegd tot een team.
De aanvoerder van ieder team ontvangt bericht
van de eerste wedstrijd. (Bij voorkeur via email)
De wedstrijdleiding behoud zich het recht om:
Inschrijvingen te weigeren en bij geringe
deelname een onderdeel te laten vervallen of
onderdelen samen te voegen.

De uiterste inschrijfdatum is 10 juni.
noabercup@gmail.com

Speeldata zijn:
17 juni te TC Enter
19 juni te TC Holten
20 juni te TC Rijssen
21 juni te TC de Mors

Contactpersonen per vereniging:
TC Enter Jochum ten Berge

TC de Mors Bert Vrielink

TC Rijssen Koen Grobben

TC holten Xander Rijpstra
jochum@bolscher.nl koengrobben@hotmail.com

bvrielink@live.nl wrc@tcholten.nl

Naam deelnemer Persoonlijke
speelsterkte

Aanvoerder

Speler 2

Speler 3

Speler 4

Email / telefoon nr.

Team naam:

Vereniging:


