A LG E M E E N

REGLEMENT

1- Gerechtigd tot spelen zijn uitsluitend zij, die voor aanvang van hun eerste ontmoeting schriftelijk
zijn opgegeven (ook reserves). Deelnemers mogen niet zijn opgegeven in meerdere teams per
poule. Dus wel in verschillende speelpoules.Mits spelers uitsluitsel van deze regel hebben ontvangen van de wedstrijdleiding.
2- Indien een wedstrijd niet reglementaire kan beginnen, bijvoorbeeld bij te laat komen of niet
komen opdagen, dan wordt de wel aanwezige partij 1 game toegekend voor elke 5 minuten, die zijn
ingegaan na de inspeeltijd. Inspeeltijd per wedstrijd 10 minuten. Wedstrijdduur 50 minuten.
3- De deelnemers zijn verplicht voor aanvang van elke competitie ontmoeting de namen van de
spelers en de rangorde van de wedstrijden schriftelijk uit te wisselen. Direct na afloop van de wedstrijd dient het formulier volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen, te worden ingeleverd
bij de wedstrijdleiding.
4- Bij een oneven game-aantal moet men wisselen van speelhelft.
5- Blessures: Bij ongeval, ziekte of andere gevallen van overmacht, optredend nadat de uitwisseling
van de wedstrijdformulieren heeft plaatsgevonden tijdens een competitiewedstrijd, wordt vanaf het
tijdstip dat het voorval plaats vond, tot het einde van de wedstrijd voor elke 5 minuten (resterende
tijd) 1 game toegekend aan de tegenpartij. Indien de desbetreffende speler nog een wedstrijd zou
moeten spelen tijdens de ontmoeting, dan geldt deze wedstrijd als verloren.
6- Einde wedstrijd: Bij signaal (zoemer) in de hal. Direct stoppen en de game niet meer afmaken. De
laatste gamestand is de eindstand. De games worden doorgeteld. Er wordt niet gespeeld om sets.
7- Indien een team 2 of meerdere malen niet komt opdagen, dan kan dit team de competitie nog
uitspelen, maar kan geen punten meer behalen. Alle teams, in de betreffende poule, krijgen voor
deze ontmoeting de volle winstpunten.
8- Maximaal toelaatbare speelsterkte is 4 niveau KNLTB. Deze spelers mogen alleen spelen in de
hoogste klassen. Bij spelers die geboren zijn voor 1 januari 1956 vervalt de speelsterkte regel.
9- Verplichte speelvolgorde: In de gemengde competitie speelt men per ontmoeting 4 dubbels. 1e
uur: 2 Mix-partijen (mix 1 speelt tegen mix 1 van de tegenstander).
2e uur: 1 Herendubbel en 1 damesdubbel.
10-Puntentelling: Wedstrijd gewonnen is 4 punten. Wedstrijd gelijk is ieder 3 punten.
Het verliezende team krijgt in elke wedstrijd per 3 gewonnen games toch nog 1 wedstrijdpunt. Met
een maximum van 2 wedstrijdpunten per verloren partij. Een team kan maximaal 16 punten per
ontmoeting scoren (bij 4 gewonnen partijen).

