Inschrijving wintercompetitie!
De inschrijving voor de wintercompetitie is weer geopend. Schrijf je met een team in tot en met 18 oktober
via de link op de website van TCW.
De wintercompetitie is voor iedereen die tennissen en gezelligheid leuk vindt dus ook voor jou! Er wordt
namelijk zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld en gezelligheid is een belangrijk onderdeel van deze
competitie. Bij voldoende opgave wordt er een aparte beginnerspoule gemaakt!
Er doen teams mee uit Beilen, Borger, Gasselte, Hooghalen, Rolde en Westerbork dus je speelt eens tegen
andere spelers dan de spelers van je eigen vereniging.
Hieronder wat korte kenmerken van de wintercompetitie:
 Teams bestaan uit minimaal 2 dames en 2 heren, meer mag ook natuurlijk, altijd handig als je wat
minder vaak wilt of kunt spelen;
 De wedstrijden van de wintercompetitie worden gespeeld op vrijdagavond, aanvang 19.30 uur (of in
overleg met de tegenstanders wat later of eerder als dat beter uitkomt);
 Indeling in poules op sterkte van het team. Bij het opgeven van je team dien je dus ook de
speelsterkte van je teamgenoten te vermelden;
 Er worden 2 mixen en 2 dubbels gespeeld van 2 sets;
 De competitie wordt gespeeld van 2 november t/m 1 maart; in deze periode speel je maximaal 7
wedstrijden (afhankelijk van de grootte van de poules);
 Vrijdagavond 8 maart is, zoals elk jaar, een gezellige afsluitavond met een hapje en drankje. Dit jaar
is dat bij de organiserende vereniging in Westerbork.
Je kunt je als team opgeven via de link op de website van TCW.

Op deze site zie je onder reglementen nog meer info staan en hoe je je kunt aanmelden. Vrijdagavonden die
je niet kunt spelen kun je als verhindering opgeven; je wordt dan niet ingedeeld op deze datum. Mocht je
een keer een invaller nodig hebben dan zijn er genoeg leden die wel een keer willen invallen, het lenen van
een speler uit een ander team is ook toegestaan.
Als je vragen hebt, of gewoon wat meer wilt weten, neem dan contact op met
Wiebe Hadderingh via 0646-634522 of tc@gktc.nl.

