Beste captains voorjaarcompetitie,
Nu het einde van het buitentennisseizoen daar is, kunnen we ons weer gaan richten op de voorjaarscompetitie van 2018.
Verzoek aan alle captains/contactpersonen je team

uiterlijk 1 december a.s. bij mij op te geven.

De inschrijfmogelijkheden voor de senioren Districts- en Mixedcompetitie 2018 KNLTB district Zeeland zijn:
Een overzicht van de competitiesoorten voor senioren in de voorjaarscompetitie DISTRICT Zeeland 2018:

Nieuwe competities:
8&9-competitie:
 Alleen voor speelsterkte 8 en 9;
 Wedstrijden op niveau 8 of op niveau 9;
 Elk team speelt 2 dubbels (DD, HD of GD, alle combinaties zijn mogelijk);
 7 speeldagen hoogstwaarschijnlijk in april en mei 2018;
 Speeldagen zijn donderdagavond of zondagmiddag;
 Minimaal 3 spelers per team;
 Wedstrijdresultaten tellen niet mee voor de speelsterkte.
Zomeravondcompetitie:
 Een recreatieve competitie waar gezelligheid belangrijker is dan winnen of verliezen;
 Elk team speelt 4 dubbels (4xDD, 4xHD of 2xGD met 1xDD en 1xHD);
 Minimaal 4 spelers per team;
 7 speeldagen hoogstwaarschijnlijk in april en mei 2018;
 Speeldag woensdagavond vanaf 19 uur;
 Kan naast de voorjaarscompetitie.

De inschrijfmogelijkheden Senioren voor de Landelijke Competitie 2018 zijn:
Een overzicht van de competitiesoorten voor senioren EN JUNIOREN in de voorjaarscompetitie LANDELIJK 2018:

NB: inschrijvingen jeugd voor de woensdagmiddag moet apart aangemeld worden, rechtstreeks naar de Jeugdcommissie.

Aan alle captains wil ik verzoeken het volgende tijdig aan mij door te geven,

UITERLIJK 1 DECEMBER 2017:
1. alle teamspelers/speelsters, naam en bondsnummers;
2. wie de captain is/wordt voor het tennisseizoen 2018, inclusief e-mail en telefoonnummer;
3. teams moeten uit minimaal 6 spelers bestaan.
Dit geldt voor alle competitiesoorten, de heren-, dames-, zondag landelijke- en de aansluitende mixcompetitie.
Belangrijk:
- Om problemen te voorkomen met het zoeken van de juiste vervangers/vervangsters, is het noodzakelijk het team met voldoende
spelers/speelsters, dus minimaal 6, op te geven.
- Ook voor komend seizoen verwachten we minimaal hetzelfde aantal inschrijvingen. Hierdoor zullen we, zeker voor de zaterdagen, moeten
rekenen op wekelijks een vol programma. Als blijkt dat er te veel teams zijn voor het aantal banen waarover we kunnen beschikken, dan
zullen die teams met te weinig aangemelde spelers/speelsters als eerst moeten wijken. Hou dus rekening mee met je teamsamenstelling.
- Van alle teams wordt een teamgemiddelde berekend die dan weer aangeeft wat het teamnummer wordt. Hiervoor worden de enkel en/of
de dubbel ratings van ieder speler gebruikt. Voor de dubbel- en mixedcompetitie zijn uiteraard alleen de dubbelratings nodig.
- Ook in het komende tennisseizoen zal het ploeggemiddelde belangrijk zijn voor het spelen van de competitie wedstrijden. Het gemiddelde
van het team hoort tijdens de gehele competitie nagenoeg gelijk te blijven. Dus voor het zoeken naar vervangers/vervangsters rekening
houden met de rating van de speler/speelster.
- De speeldata zijn te vinden onder aan deze brief, voor zowel de district- als ook de landelijke competitie. Tevens zal eea ook op de
website van de KNLTB en op de website van TC Animo te zien zijn. De voorjaarscompetitie start op zaterdag 31 maart.
- Er zal voor al de captains en andere geïnteresseerden een meeting belegd worden om alle zaken die van belang zijn te bespreken. Voor
deze bijeenkomst zal tzt een uitnodiging verstuurd worden.
Ik hoop uiteraard weer op een goed bezet en sportieve competitie.
Namens de technische commissie,
Bvd,
Frank van Harn.

