Sportcentrum
WEST-FRIESLAND
REGLEMENT TEAMCOMPETITIE
TEAMS
Een team bestaat uit vier spelers, van wie één speler optreedt als aanvoerder.
Een mixteam bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. (met
uitzondering van speelsterkte 5 of hoger)
Een speler welke op de spelerslijst voorkomt, dient minimaal 2 keer te spelen.
WEDSTRIJDEN
Een mixteam speelt per wedstrijd; 1 dames en 1 heren dubbel en 2 mixdubbels. De mix dubbels moeten naar
sterkte als 1e en 2e dubbel worden opgesteld.
SPEELDATA en AANVANGSTIJDEN
In de opgegeven tijden c.q. speeldata kan alleen in overleg met de tegenstander verandering worden gebracht.
De spelers (sters) dienen minimaal 5 minuten voor de speeltijd aanwezig te zijn. Bij te laat komen wordt er per 5
minuten 1 game verloren, bijv. Aanvang 11.00 uur, aankomst 11.15 uur dan staat u 3-0 achter.
Indien uw tegenstanders niet komen opdagen, heeft u alle partijen gewonnen met 2 x 6-0.
SPEELBALLEN
Elk team dient voor minstens 3 goede speelballen te zorgen.
SPEELTIJD EN PUNTENTELLING
Elke partij speelt men 2 sets van 30 minuten inclusief de inspeeltijd, de inspeeltijd dienen de
spelers zelf bij
te houden (5 minuten). Na iedere 30 minuten gaat de tijdbel en begint u aan een
nieuwe set.
De games worden doorgeteld (bijv. 5-4) totdat de tijdbel gaat, de game die dan bezig is, wordt niet afgemaakt.
Per set zijn er 3 punten te verdelen:
Bij een verschil van 2 games of meer krijgt de winnaar 3 punten, de verliezer 0
Bij een verschil van 1 game krijgt de winnaar 2 punten, de verliezer 1
Bij gelijk spel krijgen beide teams 1,5 punt
Het team welke met deze telling de meesten punten (partijpunten) behaalt, is de winnaar. De partijpunten
worden niet omgerekend naar winstpunten. (Partijpunten en winstpunten zijn in dit geval hetzelfde).
Indien 2 teams een gelijk aantal punten behalen, bepaalt eerst het onderlinge resultaat de winnaar. Indien beide
teams helemaal gelijk tegen elkaar gespeeld hebben (4-4, 4-4) dan worden de games geteld.
De uitslag wordt direct na de wedstrijd ingevuld op het speciale uitslagenformulier, verkrijgbaar aan de bar.
Wanneer aan het eind van de competitie verschillende koppels een gelijk aantal punten hebben, dan telt het
onderlinge resultaat. Is de stand dan nog gelijk, dan beslist het verschil in games
PROMOTIE/DEGRADATIE
De nummer 1 van iedere poule promoveert 1 poule hoger en de onderste 2 van de poule degraderen 1 poule lager.
SLOTBEPALING In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
Competitie leiding.
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