Wedstrijdreglement Paastoernooi 5 april 2021 (2e paasdag)

Enkele specifieke bepalingen:
1. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en zich in te schrijven per koppel.
2. Incomplete inschrijven worden niet geaccepteerd en worden als ongeldig verklaard.
3. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij te weinig of te veel belangstelling
voor één of meerdere poules, poules samen te voegen of om koppels in een andere
klasse in te delen dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven.
4. De toernooiorganisatie, noch de vereniging, noch Sportcentrum De Bloemen zijn op
enigerlei wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of het verloren gaan c.q. beschadigen
van eigendommen.
5. COACHING TIJDENS de wedstrijden is NIET TOEGESTAAN.
6. HET INSCHRIJFGELD VERSCHILT PER POULE EN BETAALWIJZE. Contante betaling aan
de zaal te voldoen voor aanvang van de eerste partij. Bij overmaken te voldoen vóór
27 maart 2021. Inschrijving verplicht tot betaling. Het heeft de voorkeur van de
organisatie om het bedrag over te maken en niet aan de zaal te voldoen.
7. Speeltijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen dient zich 30 minuten voor
aanvang van hun eerste wedstrijd te melden i.v.m. warming-up en inslaan en het op
tijd kunnen starten van de wedstrijden.
8. Het speelschema wordt uiterlijk 1 april 2021 naar alle deelnemers gemaild.
9. Speellocatie: Sportcentrum “De Bloemen”, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum. Tel:
0251-652555
10. De partijen worden op tijd gespeeld. Voor aanvang van de eerste wedstrijd wordt
uitleg gegeven over het puntensysteem.
11. Inschrijving sluit op 18 maart 2021 of eerder bij het bereiken van 48 koppels, waarbij
de volgorde van ontvangst in de inschrijvingen bepalend is.
12. Deelnemer(ster)s ontvangen vóór 29 maart 2021 per email een
deelnamebevestiging. Voor toernooi informatie kijk op de website:
www.bccastricum.nl
13. Het is verboden tijdens de partij sportkleding te dragen die kennelijk hinderlijk is voor
de tegenstander (e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdleiding).
14. In alle niet in deze bepalingen genoemde gevallen beslist de toernooiorganisatie.

