
Squashcompetitie voor alle spelers vanaf 24/5/2019 

- Heren, dames en jeugd (gevorderd, middelmatig of beginner). 
Iedereen kan deelnemen ! 

- Prijs : 30 EUR voor 5 wedstrijden (telkens één uur court) 

Hoe deelnemen en hoe verloopt de competitie ? 

Inschrijving via mail willy.peeters@squashsinttruiden.be of 
WhatsApp  0475/923596 

Te vermelden  
Naam, Voornaam en adres,  M/V 
Telefoonnummer / geboortedatum 
Welke squasher ben je ?  Gevorderd/middelmatig/beginner ? 
Wil je verzekerd zijn (tot en met 31/8) >>> ja/neen (+ 15 EUR) 
Jouw inschrijving wordt verwacht uiterlijk op WOENSDAG 
                                           22/5/2019 ! 

- Inschrijvingsgeld betalen op rekeningnummer  
BE45 0882 1965 6289 van Squash Club Wimbledon. 
 
Competitieverloop 

- De competitie verloopt in groepen van 6 spelers die tegen 
mekaar een wedstrijd(5) zullen spelen . 

- Het definitieve spelrooster wordt op de website gepubliceerd op 
23/5/2019 (link “Boxcompetitie”).  Op het spelrooster zie je met 
wie je contact moet opnemen om een wedstrijddatum en uur 
vast te leggen.  Alle spelers moeten hun laatste wedstrijd 
gespeeld hebben op zondag 30 juni 2019.  Er wordt via 
WhatsApp afgesproken zodat de wedstrijdleiding de terreinen 
kan reserveren.  Een  WhatsApp-groep wordt hiervoor opgericht.  
Je krijgt hierover bericht na inschrijving en betaling.  Via deze 
groep moet de uitslag van iedere wedstrijd ook meegedeeld 
worden. 



- Na het mededelen van de uitslag wordt het boxrooster 
bijgewerkt en kan je de rangschikking raadplegen. 

- Gaat de competitie niet door dan wordt het inschrijvingsgeld 
onmiddellijk terugbetaald. 

- Jouw inschrijving impliceert aanvaarding van dit reglement. 
 
Kort spelreglement 

- Puntentelling  
3 – 0  Winnaar 6 punten / Verliezer 1 punt 
3 – 1  Winnaar 5 punten / Verliezer 2 punten 
3 – 2  Winnaar 4 punten / Verliezer 3 punten 

- Werd er een wedstrijd niet gespeeld uiterlijk op 30/6/2019 dan 
zal de wedstrijdleiding eventueel forfait uitspreken voor de ene 
of de andere speler. 

- Wie minder dan de helft van zijn wedstrijden speelt kan niet 
deelnemen van de volgende boxcompetitie behoudens bewezen 
kwetsuur, ziekte of overmacht.  Van deze speler worden alle 
wedstrijden als niet gespeeld beschouwd voor de puntentelling. 

- Spelreglement squash : zie link “Spelreglement” . 
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