Vi testar nytt!

WASA TEAM LEAGUE!

Vi bjuder in dig och en vän att deltaga i vår nya ”Team League” i squash för motionärer.
Team League är ett ligaspel för 2-mannalag. Laget spelar 5 matcher under 10 veckor.
Ni spelar en match varannan vecka med start vecka 41. Sista matchen spelas vecka 49.
Alla matcher spelas på fasta dagar/tider.
I varje lagmatch spelar du en match. Ettan i laget möter ettan i det andra laget och tvåan
möter tvåan.
Team League har 3 divisioner denna första testomgång. Du och din vän anmäler er i någon
av dessa divisioner:
Div 1 - Bra spelare
Div 2 - Medelgod spelare
Div 3 - På väg till medelgod…
Damdivision - Bara för tjejer (ej tävlingsspelare).
Anmälningsavgiften är 200 kr per lag. Icke medlemmar betalar sedan ordinarie banhyra.
Division 1 kommer spela på måndagar kl. 20.15 med start måndag 8/10
Division 2 kommer spela på tisdagar kl. 20.15 med start tisdag 9/10
Division 3 kommer spela på onsdagar kl. 20.15 med start onsdag 11/10
Damdivisionen kommer spela på torsdagar kl. 20.15 med start torsdag 12/10
Observera att endast 6 lag per division kan vara med. Först till kvarn så anmäl dig snabbt.
Sista anmälningsdag är torsdag 4/10 kl. 16.00.
Team League är självklart en tävling. Men tanken är först och främst att ni ska ha kul och genom att få
möjlighet att spela mot olika motståndare bli en bättre squashspelare. Vi vill därför vara tillåtande mer
än restriktiva. Det är t ex ok att ta in ny spelare i laget om ordinarie spelare får förhinder.
VIKTIGT!

Om en match ställs in, skall ny match spelas på vardag kl. 20.15 eller lördag/
söndag. Man får inte träna på matchtiden om den ordinarie matchen ställts
in. Banan skall i så fall avbokas minst 24 tim innan den ordinarie matchtiden.
Match som ställts in och ej avbokats debiteras till fullt ordinarie banpris.
Båda lagen debiteras i så fall med vardera 300 kr. För medlemmar räknas
match i Team League inte som bokad bana i din ”bokningspott”.

