Gzv

kampioenschappen 2019-2020

Dit kampioenschap wordt ingericht door het GZV bestuur met de bijzondere
medewerking van lokaal Vrij Polen.
Het kampioenschap is voor alle GZV leden.
Gelieve bij inschrijving eerst goed onderstaande inlichtingen door te nemen.
Disciplines & data
ZATERDAG 15 februari 2020 → DUO
- Een duo wordt samengesteld uit leden van dezelfde of een verschillende ploeg.
- Er is geen limiet aan gespeelde wedstrijden.
- Voor de samenstelling van het duo is de letterwaarde van geen belang. Alle combinaties zijn
mogelijk.
ZATERDAG 15 februari 2020 → INDIVIDUEEL 50 +
- Voor alle leden die geboren zijn in 1970 of vroeger.
- Er is geen limiet aan gespeelde wedstrijden.
ZONDAG 16 februari 2020→ INDIVIDUEEL A/NA-B-C-D/ND
- Leden die deelnemen in de A-reeks moeten ten laatste 05 februari 2020 minstens 5 wedstrijden
hebben betwist in de ploegencompetitie of bekercompetitie van het seizoen 2019-2020.
In andere reeksen geldt geen limiet aan gespeelde wedstrijden.
- Elke speler speelt volgens zijn eigen letterwaarde!

Bij minder dan 8 inschrijvingen in een discipline, wordt de discipline niet georganiseerd.
Bij individuele reeksen, vervalt het kampioenschap van deze reeks en wordt de
inschrijving doorgeschoven naar een hogere reeks.
Loting & aanvangsuur
-

-

Alle wedstrijden gaan door in lokaal Vrij Polen. Aanvangsuur: 10.30 uur.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt zoveel mogelijk getracht om later van start te gaan.
Dit wordt vooraf gemeld op de site.
Bij elke discipline gebeurt de loting ter plaatse een kwartier voor aanvang.

Forfait
-

Forfait wordt toegepast 15 minuten na aanvang. Er worden geen uitzonderingen toegelaten.
Bij forfait tijdens de kampioenschappen, zonder verwittiging van het bestuur met geldige reden,
wordt een minnelijke schikking toegepast van € 30.
Zie ook ommezijde 1/2

Inschrijving & betaling
-

-

-

Elke speler dient zijn paraaf te plaatsen in de kolom van inschrijving. Dit om tegen te gaan dat
bepaalde spelers zonder hun medeweten door anderen zijn ingeschreven. Door middel van de
paraaf ligt de verantwoordelijkheid bij de speler zelf.
Er kan enkel ingeschreven worden via de formulieren in de lokalen.
De formulieren dienen verstuurd te worden per mail of post naar Kurt Cardoen ten laatste op
05 februari 2020.
Adres: Meidoornstraat 15, 8870 Izegem
Email: kurt69@proximus.be
Inschrijving: € 5 (€ 10 per duo). Alle leden betalen hun inschrijving in het lokaal van inschrijven.
De lokaalhouders dienen te betalen tegen 5 februari 2020 met hun lokaal als referentie op het
GZV rekeningnummer: IBAN BE84 7512 0397 3559.

Prijzen
-

1/4 van het aantal ingeschreven spelers per discipline krijgt een geldprijs.
De finalisten kunnen kiezen tussen een geldprijs of een trofee. Deze keuze wordt na de finale
kenbaar gemaakt aan het bestuur.
De finalisten van een discipline mogen gratis de kampioenenhulde bijwonen.

Kledij
-

Verplichte stadskledij tijdens alle finaledagen.

Kampioenenhulde 13 juni 2020
-

-

Opgelet! We veronderstellen dat wie een prijs heeft, deze ook komt afhalen op de
kampioenenhulde. Zoniet, wordt er geen trofee of geldprijs gegeven.
Bij afwezigheid op de hulde: bestuur verwittigen minstens 10 dagen voor aanvang van de hulde met
bewijs van geldige reden. Gebeurt dit niet binnen deze termijn dient de inschrijving voor de
kampioenenhulde betaald te worden.
Bij niet-verwittigde afwezigheid: betalen inschrijving kampioenenhulde - minnelijke schikking van
€ 20.

Er wordt tevens door het bestuur gevraagd, om tornooien of plaatselijke
clubactiviteiten, niet te laten doorgaan tijdens de GZV kampioenschappen.
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