WINTERCOMPETITIES
DAMES DUBBEL COMPETITIES VAN SEPTEMBER T/M MAART

Dekker Warmond organiseert deze gezellige dames dubbel competities van medio september t/m eind
maart. Met een team van vier dames sta je iedere week een uur op de baan. Alle teams spelen tussen
half september en eind maart wedstrijden in poules op sterkte. Ieder team ontvangt op de eerste
speeldag 1 blik nieuwe ballen en halverwege de competitie wederom 1 blik nieuwe ballen.
Organisatie en wedstrijden
Een wedstrijd duurt 1 uur, inclusief 5 minuten inspelen. Uw team speelt beurtelings om 09:00, 10:00

en 11:00 uur. Per wedstrijd ontvangt het winnende team 3 punten en het verliezende team 1 punt.
Indien een wedstrijd met meer dan 3 games wordt gewonnen/verloren komt hier 1 bonus/strafpunt
bij. Het totaal aantal toegekende punten van beide wedstrijden worden bij elkaar opgeteld.
Bij verhinderingen dient er zelf voor invallers te worden gezorgd of kan de wedstrijd in goed overleg
met de tegenstander en Dekker Warmond op een ander moment worden ingehaald.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 520,- per team. Dit wordt voor aanvang van de competitie aan de

captain berekend en dient op of vóór de eerste speeldag te worden voldaan.
Voor welke speeldag kunt u zich opgeven?
Maandag
Speelsterkte 6, 7 en 8

Dinsdag

Speelsterkte 7 en 8

Donderdag

Speelsterkte 8 en 9

Vrijdag

Speelsterkte 6, 7 en 8

DEELNEMEN? VUL HET FORMULIER OP DE ACHTERZIJDE IN!

WINTERCOMPETITIES
INSCHRIJVEN
Voor deelname aan een van de competitie vragen we u eenmalig dit formulier in te
vullen. U ontvangt u per periode een speelschema waarop u uw geplande wedstrijden
kunt zien. Ook is de indeling altijd te bekijken op competities.dekkerwarmond.nl.

WIJ GEVEN ONS OP VOOR DE COMPETITIE:
Maandagochtend (speelsterkte 6, 7 en 8)
Dinsdagochtend (speelsterkte 7 en 8)
Donderdagochtend (speelsterkte 8 en 9)
Vrijdagochtend (speelsterkte 6, 7 en 8)

Teamnaam:

Naam Captain:

Naam Speler:

E-mail adres:

Speelsterkte:

Telefoon:
Speelsterkte:

Naam Speler:

Speelsterkte:
Naam speler:

Naam Speler:

Speelsterkte:

Speelsterkte:

Naam speler:

Naam Speler:

Speelsterkte:

Speelsterkte:

DEELNEMEN? LEVER DIT FORMULIER INGEVULD IN BIJ DE RECEPTIE
OF MAIL NAAR INFO@DEKKERWARMOND.NL

