Taken en verantwoordelijkheden voor teamleiders
Versie seizoen 2020-2021

Communicatie
De teamleider zorgt ervoor dat alle personen die namens zijn/haar team
deelnemen aan de competitie ingelicht worden over de mededelingen,
veranderingen etc. t.a.v. de competitie.
De competitieleiding is 3-hoofdig: Edwin en Bart ( bad-toncompetitie@outlook.com)
doen de organisatie en H.Merijn Brand (sport@tux.freedom.nl) doet de uitslagen,
de standen en de website. Edwin en Bart organiseren dit seizoen de competitie en
hebben als bijkomende taak het beslechten van eventuele geschillen waarbij de
teamleider dan met Bart/Edwin overlegt.

Inschrijven
Het inschrijfformulier staat op https://tux.nl/badminton beschikbaar. Deze dient,
volledig ingevuld, 28-08-2020 opgestuurd te worden naar Edwin en Bart: ( badtoncompetitie@outlook.com) één formulier per in te schrijven team.
Het inschrijfgeld van € 15,- pp dient voor 01-10-2020 overgeschreven te zijn op
rekeningnummer NL78 ABNA 0881760196 tnv E. Ramadan onder vermelding
van team en clubnaam. De teamleider controleert of het bedrag overgeschreven
is naar de opgegeven rekening en geeft de competitieleider hiervan bericht.

Wedstrijdschema
Edwin en Bart verschaffen de teamleiders vóór 15-09-2020 een wedstrijdschema.
De wedstrijden starten na 15-09-2020. Als een wedstrijd niet gespeeld kan
worden, dan dient de teamleider van het verhinderde team de teamleider van het
concurrerende team en competitieleider hiervan direct op de hoogte te stellen.
Een wedstrijd kan alleen worden uitgesteld als beide teams het daarover eens zijn
en mag niet worden uitgesteld na 01-05-2021. Een wedstrijd mag maximaal één
maal worden uitgesteld. Communicatie daarover moet worden ge-cc-ed naar
Edwin en Bart, opdat deze bij conflicten achteraf kan worden nagelezen. In
verband met de beschikbare speelavonden dient het uitstellen van
wedstrijden tot een absoluut minimum te worden beperkt!
Kiest een team ervoor om niet te spelen, verliest dat team deze partij met een
stand van 0-8. In het geval van een niet gespeelde wedstrijd zorgt de teamleider
van het thuisspelende team dat de uitslag en uitleg van de situatie doorgestuurd
worden naar de teamleider van het concurrerende team en de competitieleider.
Het team hoeft niet compleet te zijn om de wedstrijd alsnog te spelen. Een speler
mag echter maar deelnemen in 1 singel, 1 mix en 1 dubbel.

Deelname van teamleden aan competitie
Ieder lid van een vereniging mag deelnemen in een in deze competitie spelend
team. Als er meerdere teams voor een vereniging uitkomen, mogen spelers niet
invallen in een lagere poule. Elke deelnemer mag slechts spelen voor één
vereniging. Er moet rekening gehouden worden met de speelsterkte van spelers
binnen een poule. Onredelijk verschillen in speelsterkte leiden tot irritatie.

Wedstrijdformulieren
De teamleider is verantwoordelijk voor het overdragen van de uitslagen door het
wedstrijdformulier naar Merijn (sport@tux.freedom.nl) te sturen. Het toesturen
dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

-

Wedstrijdformulieren worden naar Merijn per mail gestuurd als pdf of png
bijlage. Maximaal één wedstrijdformulier per bijlage;
Gebruik alleen het beschikbaargestelde wedstrijdformulier en geen
handgeschreven of anders opgestelde formulieren;
Het wedstrijdformulier staat rechtop in portrait (géén landscape) en is
volledig, leesbaar en correct ingevuld;
Het document bevat géén reclame-uitingen (gratis PDF converter upgrade
e.d.);
Het onderwerp van de mail is duidelijk, als.:
[Uitslag] poule B 2020-12-19 Bergen 6 - BCA 14 : 4 – 4
Dit maakt het verwerken van de uitslag véél eenvoudiger!

-

-

Na het spelen van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier binnen een
week ontvangen te zijn. Van de competitieleiding mag worden verwacht
dat de uitslagen en de stand binnen een week wordt geactualiseerd op
https://tux.nl/badminton/index.html
Bij voorkeur géén HTML mail. Platte tekst is beter.

Hoe netter de scan of de foto van het formulier, hoe sneller de uitslag verwerkt
kan worden. Neem bij het gebruik van een smart-phone de foto recht van boven
en zorg voor voldoende licht en contrast. Bij het niet volstaan van een scan of
foto, zal Merijn contact opnemen met de reden van afwijzing en maximaal één
maal het verzoek doen een tweede poging te wagen.
Bij het niet voldoen aan de deze regels behoudt de organisatie zich het recht voor
de punten van de thuisspelende partij te laten vervallen. De uitspelende partij
krijgt wèl de verkregen punten.

