Beleid bij meer inschrijvingen dan plekken in de competities.
In de afgelopen jaren is het meermaals voorgekomen dat er voor 1 competitie dag(deel) meer
inschrijving waren dan plekken om te spelen. Om hierin iedereen kans te geven om competitie te
kunnen spelen is na overleg tussen VCL en Bestuur het volgende beschreven:
Ten eerste krijgen alle teams even veel kans; dat wil zeggen dat alle teams die voor de deadline
inschrijven mee mogen doen.
Indien minder dan 8 inschrijvingen kunnen alle teams mee doen met de competitie.
Bij meer dan 8 inschrijvingen voor en doordeweeks(e) dag(deel) geldt dan het volgende:
– Alle teams die voor de deadline hebben ingeschreven krijgen van de VCL te horen, per mail via
de teamcaptain, dat er een overtal aan teams is. Aan hen wordt verzocht te kijken naar eventuele
mogelijkheid op een andere dag competitie te spelen. Mochten er beperkingen zijn, worden deze
door de VCL in deze zelfde mail beschreven.
De (on)mogelijkheid hiervan wordt binnen 1 week aan de VCL kenbaar gemaakt.
– 1 week na de eerste mail ontvangen alle teamcaptains een mail met hierin de behaalde resultaten.
– Indien er nog altijd meer inschrijvingen dan plekken zijn zal er worden geloot; dit onder de
volgende voorwaarden:
•
•

•

Het eerste jaar van deze loting is er sprake van een ongewogen* loting; het eerste
jaar wordt gelezen als het eerste jaar dat er een overtal aan teams is. Na 1 jaar zonder
overtal wordt opnieuw begonnen in een eerste jaar.
Ieder volgend jaar dat er sprake is van een overtal vind er een gewogen loting plaats;
hierbij heeft het team/hebben de teams die in het voorgaande jaar geen competitie
hebben mogen spelen als gevolg van de loting een gegarandeerde plek. Tussen alle
andere teams vindt een ongewogen loting plaats.
Indien er sprake is van meer dan 12 inschrijvingen vindt er opnieuw overleg plaats
tussen VCL en Bestuur om eventuele mogelijkheden verder te onderzoeken.
Bovenstaand beleid kan dan worden herzien.

* Leden van eigen vereniging krijgen voorrang op leden van andere verenigingen; Een volledig
team met leden van packador krijgt voorrang op teams waarvan 1 of meerdere spelers geen lid zijn
van packador.
Loting vindt plaats op de tennisbaan in bijzijn van minimaal de VCL, aangevuld met of de trainer;
of lid van het bestuur; en eventuele aanwezigen op het park. Datum & tijdstip van loting wordt aan
teamcaptains bekend gemaakt per mail.
Voor het eerste lot getrokken is, wordt duidelijk gemaakt of de deelnemende teams worden geloot,
of de afvallende teams.

