WSV-Apeldoorn 2e TEAMBATTLE DYNAMICTENNIS
Uitleg speelwijze


























Een dubbelcompetitie die op 3 zondagen wordt afgewerkt
Deelnemers kunnen B-, C- en D-spelers zijn
Bondslidmaatschap is niet vereist
20 teams van twee of meer personen
Een team mag op een wedstrijddag zoveel invallers inzetten als nodig
2 poules van 10 dubbels in de voorronde en 4 poules van 5 op de finaledag
Een gezellige happening met minimaal 40 spelers
De wedstrijden worden gespeeld op tien banen
Er wordt alleen dubbelspel gespeeld
Tellen doen de spelers zelf, dus geen scheidsrechters
9 wedstrijden van 1 game op een speeldag in voorronde (goed voor de conditie)
Als je snel moe bent, neem dan een extra teamlid mee
Er wordt achter elkaar doorgespeeld. Iedere nieuwe ronde start als alle wedstrijden van de vorige ronde gespeeld zijn
Als het tijdschema gevolgd kan worden, kunnen we tussendoor een korte pauze houden van zo’n 20 minuten
Altijd op een zondag van 09.30 – 15.00 uur
Altijd in de sporthal van WSV-Apeldoorn
2 wedstrijddagen in de voorronde met twee 10-kampen op ieder 5 banen
De 10 teams met de meeste wedstrijdpunten(evt. gamepunten) over de twee voorrondes komen in de TOP Divisie
De overige teams strijden verder in de EERSTE Divisie
1 finaledag: 2 vijfkampen voor de beste 10 teams in de TOP Divisie en 2 vijfkampen voor de teams in de EERSTE DIVISIE.
Na de 2 vijfkampen, finalewedstrijden om de 1e/2e plaats, 3e/4e plaats, …. 9e/10e plaats in beide divisies
Welke team wordt kampioen in de TOP Divisie?
Welk team wordt kampioen in de EEERSTE Divisie?
Op tijd inschrijven, want vol is vol
Kosten? Slechts € 20 euro per team voor de hele competitie

Speeldagen
De 3 dagen staan gepland op:
1.
2.
3.

Zondag 24 november2019, vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur
Zondag 5 januari 2020 vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur
Zondag 15 maart 2020 vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur

Opgeven








Een team / vereniging kan zich per e-mail aanmelden tot 10 november 2019 (vol is vol! Volgorde aanmelden is bepalend)
Stuur je bericht naar wsv.teambattle@gmail.com (ook als je vragen hebt)
Geef de verenigingsnaam door, verzin een naam voor je team(s), vermeldt aantal teams, alsmede de naam,
telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.
Bij grote belangstelling zullen maximaal twee teams per vereniging kunnen meedoen, zodat zoveel mogelijk verenigingen
kunnen deelnemen.
Bij de opgave hoef je geen namen van spelers op te geven. Bij deze driedaagse competitie staan de teams centraal, welke
spelers meespelen is niet van belang.
Aan deze competitie kunnen geen A-spelers meedoen.
Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging en een betaalverzoek voor de deelnamekosten. Zodra de
deelnamekosten zijn ontvangen, is de inschrijving van het team definitief.

OVERLEG MET JE CLUBGENOTEN EN SCHRIJF JOUW TEAM IN !!
wsv.teambattle@gmail.com

