“Spelregels” voor de wedstrijdleiders:












Zodra Bert Schonewille de inschrijvingen van een aantal klassen heeft geopend, stuur dan die
uitnodiging tot inschrijven door aan jouw clubleden. Vermeld, als Schonewille dat niet al zelf
heeft gedaan, bij elke klasse in welke periode de wedstrijden worden gespeeld.
Vraag jouw spelers aan welke wedstrijden ze willen meedoen. Geef eventueel ook de
mogelijkheid aan te geven op welke dag ze niet kunnen spelen. Zelfs een eventuele voorkeur
voor speellocatie kan worden aangegeven. Het lukt overigens niet altijd om spelers in te
delen op een voorkeurslocatie.
Organiseert jouw vereniging (jij dus) voorwedstrijden, geef dan aan Bert door wat de speel
data zijn. Dan kan dit bij de poule indeling vermeld worden.
Geef in de uitnodiging naar de spelers duidelijk aan vóór welke datum ze bij jou moeten
aangeven dat ze mee willen doen.
Vraag aan de secretaris van jouw vereniging om elke adreswijziging (adres, telefoon nummer,
06 nummer en mail adres) ook aan jou door te geven. Dan beschik je altijd over de juiste
gegevens.
Meld bij de clubleden wanneer de indelingen gepubliceerd zijn. Verwijs ze naar de website:
http://www.district-groningen-drenthe.nl/
Zie indelingen betreffende spelsoort/klasse.
Geef onderstaande “spelregels” door aan jouw spelers

“Spelregels” voor de spelers:










Als blijkt dat je bent ingedeeld op speeldata waarop je niet kunt, dan mag je ruilen met
iemand uit een andere poule. Dit moet je echter wel zelf regelen via de wedstrijdleider van
de organiserende club. Op http://www.district-groningen-drenthe.nl/
Bij verenigingen vind je de adres gegevens van de verenigingen.
Geef deze ruiling ook door aan de wedstrijdleider van je eigen club.
Als je de uitnodiging van de organiserende vereniging ontvangt, geef dan direct zelf door dat
je wel of niet mee doet.
Meld je niet “zomaar” af. Je dupeert daarmee de organiserende vereniging en de andere
deelnemers aan de PK. Als je niet op de data kunt: probeer te ruilen, zie punt 1 hierboven!
Mocht je door onverwachte omstandigheden toch niet mee kunnen doen geef dit dan direct,
met reden, door aan de organiserende wedstrijdleider.
Zorg dat je altijd uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het voorgeschreven
tenue aanwezig bent. Denk erom: als je minder dan 15 minuten voor aanvang pas aanwezig
bent, mag je de eerste wedstrijd niet meer inspelen. Kom je zelfs pas na aanvang van de
wedstrijden, mag je helemaal niet meer meedoen!
Kom je door pech o.i.d. iets later bel dan direct naar de organiserende wedstrijdleider, dit
voorkomt een hoop gedoe!
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