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Inschrijfvoorwaarden voorjaarscompetitie 2019
1. Je kunt je tot en met 31 december 2018 inschrijven door een van de bijgaande
inschrijfformulieren in te vullen en als excelfile naar de competitieleider te sturen
(competitie@etc-ede.nl).
2. Je bent ten tijde van de start van de competitie lid van ETC. Je moet voor je eerste
wedstrijd lid zijn volgens de KNLTB richtlijnen.
3. De competitiedagen zijn te vinden op de website van de KNLTB. Je wordt geacht alle
competitiedagen, ook de reservedagen, te kunnen spelen! Kun je dit niet, geef je dan op als
reserve.
4. Je kunt je inschrijven als persoon, maar ook als team (niet geldig voor juniorspelers).
Juniorspelers dienen zich individueel in te schrijven. Deze teams worden in overleg met de
trainers samengesteld.
5. Aan deelname aan de competitie zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit een
KNLTB bijdrage, kosten voor ballen en onderhoud aan de banen.
Bij de senioren zal de competitiebijdrage worden geïnd bij de teamcaptain aan het begin van
de competitie (dit geldt ook voor juniorspelers die aan de seniorencompetitie deelnemen), bij
de juniorspelers zal deze bijdrage individueel worden geïnd.
Bij inschrijving verplicht je je deze kosten te voldoen. Het bedrag wordt automatisch van de
bij ETC bekende rekening afgeschreven.
6. Uitgangspunt van de CTC is om zoveel mogelijk leden aan de competitie te laten
deelnemen.
7. Teams bestaan uit minimaal 4 personen, m.u.v. de 8&9 competitie, waar het
minimale team uit 3 personen bestaat.
8. Het aantal teams dat kan deelnemen op een bepaalde competitiedag is beperkt.
Maximaal aantal inschrijvingen:
donderdagavond
2 teams
vrijdagavond
6 teams
zaterdag overdag
14 teams
zondag overdag
14 teams (inclusief junioren)
Zondag 8&9
4 teams
Als extra beperking voor de zondag geldt dat maximaal 4 gemengde teams (m.u.v. 35+
en gemengd dubbel) kunnen deelnemen.
9. Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde dag het maximum aantal overschrijdt,
dan zal er overleg worden gevoerd met de betrokken teams of ze wellicht op een andere
dag kunnen gaan spelen. In het uiterste geval zal er worden geloot.

10. De aanvangstijden staan een week voor de wedstrijd vermeld op de website; de
teamcaptains controleren dit wekelijks en informeren de andere teamspelers. Dit geldt voor
zowel uit- als thuiswedstrijden. Bij thuiswedstrijden moet je 30 min. van te voren aanwezig
zijn om de tegenstanders te kunnen ontvangen.
11. Je mag bij je eigen vereniging zo vaak spelen als je maar wil, op voorwaarde dat het
klassenverschil niet meer dan 2 punten is. De lijst met de punten per klasse zal in het
draaiboek en op de website worden vermeld.
12. Voor alle teams geldt dat er een dagdeel ondersteuning wordt verleend bij de
competitie als competitieleider en/of extra hulp voor de bar, schoonmaakklussen, etc.
De CTC deelt dit in. De klussen worden gecoördineerd door de clubhuis commissie.
13. De CTC verzorgt een draaiboek en stuurt dit naar de team captains.
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14. Indien je je (individueel of als team) na inschrijving zonder gegronde reden terugtrekt uit
de competitie, kunnen daar consequenties aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld boetes.
Deze worden verhaald op het betreffende team of persoon.
15. Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET in behandeling genomen.
16. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de CTC.
17. Voor leden jonger dan 18 jaar moeten hun ouder(s)/ wettelijke vertegenwoordiger(s) zich
akkoord verklaren.
18. Er wordt van ouders van juniorleden verwacht dat zij in onderling overleg meehelpen bij
de begeleiding van het juniorenteam.
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