SPELREGELS PASJESOCHTENDEN T.V. PhARO
1. Doel en status Spelregels Pasjesochtenden
1.1 Doel van deze Spelregels is om aan de deelnemers aan de pasjesochtenden en de
overige leden duidelijkheid te geven over de wijze waarop de pasjesochtenden worden
georganiseerd.
1.2 Deze Spelregels zijn tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de
deelnemers aan de pasjesochtenden en zijn door het bestuur vastgesteld.
2. Dagen en tijden pasjesochtenden dagtennis
2.1 De pasjesochtenden vinden plaats op de volgende dagen en tijden:
Maandag 09.00-13.00 uur
Woensdag 09.00-13.00 uur
Vrijdag 09.00-13.00 uur
2.2 De pasjesochtenden worden niet georganiseerd tijdens feest- en gedenkdagen.
2.3 Het bestuur kan bepalen dat op bepaalde dagen de pasjesochtenden geen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld als de banen nodig zijn in verband met een open
toernooi van de vereniging. Het bestuur zal dit tijdig communiceren met de
vertegenwoordiging van de dagtennissers.
2.4 Vrij spel tijdens de pasjesochtenden is niet mogelijk. Iedereen die komt dient mee te
doen.
3. Verdeling ochtenden in speelblokken
3.1 De maandag- en vrijdagochtend zijn verdeeld in de volgende speelblokken:
09.00-09.45
09.45-10.30
10.45-11.30
12.00-12.45

uur
uur
uur
uur

3.2 De woensdagochtend is verdeeld in de volgende speelblokken:
09.00-09.45
09.45-10.30
10.45-11.30
12.00-12.45

uur
uur
uur
uur

(vierbanen pasjesochtend)
(idem)
(alle banen pasjesochtend)
(idem)

3.3 Het einde van de speeltijd wordt met een geluidssignaal aangegeven. Om een
vlotte doorstroming te bevorderen dient de partij direct te worden gestaakt, zonder dat
de game wordt uitgespeeld.
4. Indeling
4.1 De indeling vindt plaats door het schudden, door een vertegenwoordiger van de
dagtennissers of door degene die achter de bar staat, van de lidmaatschapskaarten. Dit
gebeurt uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de hiervoor genoemde speeltijd.
4.2 Er wordt 45 minuten dubbel gespeeld, dit wil dus zeggen vier spelers per baan.
4.2 Bij één speler teveel wordt er een groep van vijf spelers gevormd.
4.4 Bij twee spelers te veel wordt getracht een enkel te vormen, lukt dit niet dan komen

er twee groepen van vijf spelers.
4.5 Bij drie spelers wordt een groep van drie gevormd (“Amerikaantje”).
4.6 Bij meer dan 28 spelers op de maandag en vrijdag wordt, voorzover nodig, de
speeltijd ingekort tot een half uur per speelblok. Dit geldt ook voor de woensdag met
dien verstande dat deze regel geldt van 9.00-10.30 als er sprake is van meer dan 16
spelers.
5. Overige afspraken rond indeling
5.1 Na het schudden (zie artikel 4.1) is het de deelnemers niet toegestaan om de ligging
van de pasjes zelf te wijzigen. Onderlinge ruil is wel mogelijk doch alleen met
toestemming van álle direct betrokkenen.
5.2 Na het schudden weggaan i.v.m. de indeling (b.v. in een groep met minder dan vier
spelers of i.v.m. de koppeling aan een bepaalde speler) is niet toegestaan.
5.3 Deelnemers die te laat komen kunnen alleen meespelen op/met uitnodiging van alle
spelers van een groep.
5.4 Spelers die een volgende ronde niet mee willen doen, moeten hun lidmaat-schapspas
na de indeling in de voorafgaande ronde omdraaien
5.5 Spelers die in eerste instantie niet in een groep met vier spelers hebben ge- speeld,
worden (als dat mogelijk is) in de volgende ronde wél in een dergelijke groep geplaatst.
6. Geldigheid en wijziging reglement
6.1 Deze Spelregels gelden voor het tennisseizoen 2011 en blijven ook na het seizoen
2011 van kracht, mits deze Spelregels worden ingetrokken of worden gewijzigd.
6.2 Deze Spelregels worden op de internetsite van de vereniging geplaatst
(www.tvpharo.nl) en zijn in de kantine beschikbaar.
6.3 Voordat het bestuur een besluit tot intrekking of wijziging van deze Spelregels
neemt, is overleg met de vertegenwoordiging van de dagtennissers vereist.
6.4 Deze Spelregels zijn vastgesteld door het bestuur op 8 mei 2011."

