UITNODIGING
Captainsavond dinsdag 26 Maart 2019 van 19.30 – 20.30 uur
op het Schwagermann Tennispark
INSTRUCTIE CAPTAINS
1.

De competitiebijdrage 2019 voor alle senioren competitieteams (dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag) bedraagt €170,00 per team.

2.

De competitiebijdrage dient door de captains voor 20 maart a.s. overgemaakt te zijn op
rekeningnummer: NL26 RABO 0342 9804 32 t.n.v. de penningmeester van
LTC ‘s-Gravenzande onder vermelding van: competitieteam en naam captain.

3.

Stel je op de hoogte van het competitiereglement zoals dat www.knltb.nl staat vermeld.

4.

Volg de aanwijzingen voor wat betreft de opstelling naar sterkte, de uitwisseling van de pasjes
en het invullen van het wedstrijdformulier.

5.

LET OP! HET WEDSTRIJDFORMULIER IS VERNIEUWD!
In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het
invoeren van de uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier
vereenvoudigd. Het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR DE CAPTAINS
De captain is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in de volgorde van
afnemende speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel op Mijn KNLTB.nl (N.B. Hierbij geldt de speelsterkte en NIET de actuele
rating).
De captain van de ontvangende ploeg is verplicht direct na afloop van de wedstrijd
de uitslagen digitaal aan de KNLTB door te geven op Mijn KNLTB.nl.
De captain van de bezoekende ploeg is verplicht om vóór het verlaten van het park
de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. Het niet voldoen aan
deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de
ingevoerde uitslagen protest in te dienen.
6.

Aanvangstijden thuisprogramma competitie
Dinsdag
Woensdagavond
Donderdag
Donderdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag
Zondag
Zondag ( Jeugd )

9.30
19.00
9.30
19.00
19.00
13.00
10.00 uur / 12.00
9.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zorg dat je tenminste 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.
Peter van der Hout ( VCL ) : 06 – 51 57 53 42 / e-mail: pmvdhout@gmail.com

