Wintercompetitie wordt Drevis Cup

Individueel inschrijven
Je wordt ingedeeld in teams
Wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders
Wedstrijden op maandag en/of vrijdagavond
Optioneel Padel
Zelf vervanging regelen bij afwezigheid

Dat er bij TC op Dreef veel sportieve, gezellige mensen lid zijn, wist je natuurlijk al. Maar ben je een nieuw lid en
wil je meer van onze leden leren kennen en heb je geen tijd om elke woensdagavond te gaan tossen? Of ben je al
jaaaaren lid en vraag je je af wie al die leuke nieuwe leden zijn? Of ben je ambitieus en heb je altijd al eens op
internationaal niveau willen tennissen? Op Davis Cup of Fed Cup niveau?
Schrijf je dan nu in voor de wintercompetitie van TC op Dreef!
Dit jaar gaan we de oude wintercompetitie omgooien en een echte internationale competitie organiseren. Waar
de Davis Cup (HD), Fed Cup (DD) en Hopman Cup (GD) stoppen, gaat TC Op Dreef verder! Zij combineren al deze
onderdelen, tezamen met padel wedstrijden, in een wintercompetitie! Dit jaar zullen we in teamverband gaan
strijden om de Drevis Cup.
Iedereen kan zich individueel inschrijven, op basis van de inschrijvingen zal de organisatie gelijkwaardige
landenteams formeren. Deze teams bestaan uit mannen, vrouwen, 8 spelers, ….., 5 spelers, twintigers, dertigers,
….., pensionado, etc.
Volgens loting gaan de landen de strijd met elkaar aan in de eerste poulewedstrijden, de wedstrijden zullen
gelijkwaardig en op niveau ingepland worden. Je tennist dus met verschillende “landgenoten”. Na de poule fase
zullen de winnende landen en “net niet winnende” landen tegen elkaar strijden, zo blijft iedereen de gehele winter
in de competitie. Per poule wedstrijd speelt iedere speler 2 a 3 wedstrijden (HD/DD/GD/padel), het koppel dat de
meeste games weet te winnen binnen het uur, komt als winnaar van de baan. Als je een avond niet hoeft te
spelen, kun je natuurlijk als trouwe landgenoot je team aan komen moedigen. Je hoeft dus niet alle
wedstrijddagen te spelen.
Zet in ieder geval onderstaande speeldagen alvast in je agenda:
Vrijdag 15 november

Maandag 18 november

Vrijdag 29 november

Maandag 2 december

Vrijdag 13 december

Maandag 16 december

Vrijdag 3 januari

Maandag 6 januari

Vrijdag 17 januari

Maandag 20 januari

Vrijdag 31 januari

Maandag 3 februari

Vrijdag 7 februari

Maandag 17 februari

Op vrijdag 6 maart zal de zenuwslopende ontknoping plaatsvinden en het beste land met de eer mogen strijken
om als eerste winnaar van de nu al legendarische Drevis Cup uit de bus te komen.
Inschrijven kan tot en met zondag 27 oktober, bij de inschrijving kun je aangeven of je op maandagen op vrijdagen
verhinderd bent of niet wenst te worden ingedeeld voor het padellen. Via toernooi.nl kun je dit aangeven bij de
opmerkingen, of in de kantine aangeven in de betreffende kolom op de inschrijfformulieren.
Het belooft een sportieve, gezellige winter te worden, tot snel!
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