UITNODIGING
Captainsavond 30 Augustus 2017 van 19.30 – 20.30 uur
op het “ Schwagermann ” Tennispark
INSTRUCTIE CAPTAINS
1. De competitiebijdrage voor 2017 betreft alle senioren competitieteams voor de
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag bedraagt € 115,00 per team.
2. De bijdrage dient door de captains voor 30 augustus a.s. overgemaakt te zijn
op rekeningnummer: NL26 RABO 0342 9804 32 t.n.v. de penningmeester van
L.T.C ‘s-Gravenzande onder vermelding van: competitieteam en captain.
3. Stel u op de hoogte van het competitiereglement dat op de site van de K.N.L.T.B.
ter inzage is.
4. Volg de aanwijzingen voor wat betreft de opstelling naar sterkte, de uitwisseling
van de pasjes en het invullen van het wedstrijdformulier.
5. Aan het begin van de competitiedag vult u het formulier in, dit i.v.m. eventuele
afgelasting door regen.
Vul het wedstrijdformulier dus pas na afloop van alle gespeelde wedstrijden in,
omdat u geen nieuw wedstrijdformulier krijgt.
Let op ! Het wedstrijdformulier volledig invullen.
Na afloop van de wedstrijden moet de captain het ingevulde wedstrijdformulier
deponeren in de RODE BRIEVENBUS in het paviljoen, daar de uitslagen dit jaar
weer centraal verwerkt worden door de verenigingscompetitieleider.
Voor de zaterdag herenteams geldt dat de volgorde van de enkelspelen,
na de eerste keer spelen niet meer gewijzigd mag worden.
6. Neem de pasjes en de wedstrijdmap altijd mee, ook als je uit speelt.
Dit omdat de tegenstander de pasjes voor de wedstrijd behoort te zien.
7. De wedstrijden beginnen op:
Donderdag
:
Donderdagavond:
Vrijdagavond
:
Zaterdag
:
Zondag
:

10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

Zorg dat u minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent,
om de tegenstanders te ontvangen,een kopje koffie aan te bieden en de pasjes uit
te wisselen.
8. Ook dit jaar heeft de LTC een aantal vereniging competitieleiders ( VCL ),
die toezicht houden op de competitie.
Indien er serieuze problemen zijn over het wedstrijdreglement en/of met de
tegenstanders kan men een beroep op de VCL van die dag.
Peter van der Hout ( VCL )
telefoon : 06 – 51 57 53 42
e-mail : pmvdhout@gmail.com

