GTK-GOBY
Bank reg. 4190
Konto nr. 4190 945 146

GOBY
Vi spiller tennis hver onsdag året rundt!
GOBY er for mandlige medlemmer af GTK, som er fyldt 45 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.
Om sommeren spiller vi udendørs kl. 17, 18 og 19 samt lejlighedsvis kl. 16.
I indendørssæsonen spilles to kampe om formiddagen kl. 10 og 11, og resten af kampene kl. 17, 18, 19
og 20.
Almindelige regler:
1. Mød omklædt til tiden. Hvis du kommer mere end 2 minutter for sent koster det en omgang til dine 3
medspillere. Kommer du 5 minutter eller mere for sent, koster det en bøde på 100 kr.
NB! Hvis de 3 andre har fundet en 4-mand og startet kampen før du kom, kan du risikere ikke at kunne
træde ind i kampen!
2. Første mand i programmet (eller reserven for ham) skal umiddelbart efter kampen skrive resultatet på
tavlen. I tilfælde af forglemmelse vil der blive opkrævet en bøde på 100 kr.
3. Såfremt du er forhindret i at spille som angivet i programmet, skal du finde en jævnbyrdig substitut
blandt dagens reserver, sekundært blandt de faste reserver eller evt. blandt spillere fra en af
nabotimerne.
Er mindst en af spillerne substitut kan de 4 spillere vælge at ændre holdopstillingen så kampen bliver så
jævnbyrdig som muligt. Ændringerne og resultatet skal selvfølgelig noteres på tavlen efterfølgende.
Hvis det viser sig umuligt at skaffe en reserve kan du kontakte et medlem i GOBY-ledelsen, som så vil
forsøge at finde en løsning.
Spilleregler:
1. En linjedom dømmes af det par, på hvis side bolden er. Dog kan ”Let” også dømmes af nærmeste
spiller, som ofte er serverens makker.
En linjedom accepteres uden diskussion!
2. Vi spiller i øvrigt efter de almindelige tennisregler.
3. Vi spiller højst 2 sæt pr. spilletime. Ved stillingen 6 – 5, har parret med 6 point vundet, og nyt sæt
påbegyndes. Spillerne får 1 point pr. vundet parti.
4. Efter vintersæsonen kåres den spiller, som har opnået flest point, til GOBY-mester. Den følgende
vintersæson starter GOBY-mesteren med ÷50 point, og de næste to sæsoner med ÷25 point. De øvrige
spillere starter hver sæson med 0 point.
5. Udendørs følges klubbens regler om banefejning med start ved timeskiftet.
Har du spørgsmål eller problemer angående GOBY – Ring eller send en e-mail til et af medlemmerne i
GOBY-ledelsen:
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