WELKOM BIJ JE ALLEREERSTE TMG
Wat leuk dat jij je hebt opgegeven voor je allereerste TMG Squash toernooi!
Het zal een spannende dag worden maar met deze informatie weet je precies
wat je te wachten staat! Plezier staat voorop!
Binnenkomst TMG Toernooi
-

Meld je aan bij de wedstrijdleiding en ontvang een presentje en lootje voor loterij!

-

Kijk op het schema wat dicht bij de wedstrijdleiding hangt tegen wie je moet spelen.

Vlak voor je wedstrijd
- Als je bijna moet spelen om bijvoorbeeld 12 uur zorg dan dat je rond deze tijd in de
buurt van de wedstrijdleiding bent

- Je wordt omgeroepen door de wedstrijdleiding als je moet spelen!
- Kom naar de wedstrijdleiding, hier hoor je op welke baan je moet spelen
Tijdens de wedstrijd
-

Alle wedstrijden worden geteld door scheidsrechters. Dit zijn ook TMG’ers die
hiervoor al hebben gespeeld.

-

Je hebt altijd even de tijd om in te spelen. Even een paar ballen slaan aan de
linkerkant van de baan dan wisselen en dan een paar ballen slaan aan de
rechterkant van de baan!

-

Beide spelers zijn warm! De wedstrijd gaat bijna beginnen! Om te bepalen wie er
mag serveren gaan we eerst tossen met het racket! Onderop je racket staat
bijvoorbeeld een pijltje je vraagt je tegenstander links of rechts. Hij zegt links. Je
draait je racket op de grond en hij valt rechts! JIJ mag nu serveren! De wedstrijd
begint.

-

Bij 11 punten is de game voorbij. Of als het 10-10 is gaan we net zo lang door tot
iemand met 2 punten verschil wint bijvoorbeeld 13-11. Aan het einde van elke
game heb je even de tijd om wat de drinken.

WELKOM BIJ JE ALLEREERSTE TMG
-

De volgende game gaat weer beginnen. Dit doen we net zo vaak tot dat iemand 3
games heeft gewonnen. De uitslag van de wedstrijd kan dan zijn 3-0, 3-1 of 3-2!

-

De scheidsrechter levert de uitslag in bij de wedstrijdleiding.

Na de wedstrijd (Samen met je tegenstander tellen)
- Als je gespeeld hebt dan wordt je weer omgeroepen door de wedstrijdleiding.
- Samen met je tegenstander moet je de volgende wedstrijd tellen
(scheidsrechteren)! Als je dit nog niet zo goed kan, maakt het niet uit. Iedereen moet
het een keer leren. Dit kan je leren van je tegenstander of vraag het even aan iemand
van TMG!

- Na de wedstijd lever je de uitslag in bij TMG.
Na het tellen
- Je hebt gespeeld, geteld en de uitslag weer ingeleverd. Het is nu tijd om even op
het schema te kijken hoe laat je weer moet spelen. Als je het niet kan vinden vraag
het dan even aan iemand van TMG!

- Het is nu even wachten tot je weer mag spelen! Het is nu tijd om even wat te eten en
plezier te maken samen met alle andere TMG’ers!

Prijsuitreiking
- Als alle wedstrijden gespeeld zijn dan is er een prijsuitreiking. Kom altijd even naar de
wedstrijdleiding om te vragen of je iets gewonnen hebt!

- Als je geen prijs hebt dan heb je altijd nog kans om leuke prijzen te winnen bij de
TMG loterij!

