Opgaveformulier competitie 2018-2019 HBC De Wadden
Naam en voornaam …................................................
Geboortedatum............................................................
Bondsnummer …........................................................
Email adres …...........................................................
telefoonnummer vast..................................................
telefoonnummer mobiel.............................................

Geeft zich op als vast of als reserve speler voor de
omcirkel wat van toepassing is
junioren (onder 19 jaar) competitie, senioren doordeweekse of senioren weekendcompetitie
omcirkel wat van toepassing is
Ik heb de volgende wensen : …............................................................
…..........................................................................................................
Voorkeuren voor teams en/of speelklasse kunnen niet altijd gehonoreerd worden, het bestuur besluit
hier uiteindelijk over.)
Voor spelers onder de 18 jaar: mijn ouders hebben ook de onderstaande competitieregels gelezen en
geven toestemming. Zij zullen voor vervoer zorgen samen met de andere ouders.
…..................................
handtekening ouders / verzorgers
Door opgave voor de competitie ga ik akkoord met de onderstaande competitieregels van HBC de
Wadden:
1. Sportiviteit en spelplezier voor allen staan altijd voorop.
2. Door opgave als vast speler verplicht ik mij tot het uitspelen van de gehele competitie, inclusief
eventuele inhaalwedstrijden.
3. Ik houd rekening met de vastgestelde speeldata voor mijn team in de competitie, want ik heb mij
daarvoor opgegeven. Bij ziekte of dringende reden kan men zich afmelden voor een wedstrijd. In
principe zorgt een team zelf voor vervanging, eventueel in overleg met de competitieleider.
4. Door opgave als reserve speler ben ik bereid in alle junioren- dan wel seniorenteams (voor zover
toegestaan volgens het competitiereglement van de Badminton Bond en regio) in te vallen.
5. Ik zal mij houden aan het competitiereglement van de Badminton Bond en regio.
6. Ik ben bereid om de reiskosten met mijn teamleden te delen.
7. Voor de senioren: ik deel naar vermogen mee in de ontvangstkosten (drankje e.d. na de wedstrijd)
voor het bezoekende team.
8. a. Voor junioren teams: Ik ben bereid om wedstrijd te spelen op zaterdag en zondag.
8. b. Voor senioren teams: Ik ben bereid om wedstrijd op de doordeweekse avonden te spelen
handtekening speler/ speelster …...................................

