Reglement / Spelregels Interne Zomercompetitie 2019
De spelregels en mededelingen voor deze competitie vindt u hieronder.
• De wedstrijden worden op datum, tijd en baan vastgesteld voor alle deelnemers.
De speeldag is vrijdag van 18:00 - 23:00 uur. De wedstrijden duren één uur, inclusief
inspeeltijd.
• De wedstrijdschema's zijn te zien op de website en op de speelavonden in het 'Breakpoint'.
• Indien door weersomstandigheden wedstrijden uitvallen worden deze indien mogelijk
opnieuw ingepland als op een van de nog beschikbare speelavond.
• De poules worden samengesteld naar speelsterkte.
• Opgave zonder partner is mogelijk. De organisatie probeert een partner uit de bestaande
aanmeldingen te vinden.
• Minimale leeftijd Gemengd Dubbel18 jaar (regel hierbij is 18 worden in 2018). Onder 18 kan
men inschrijven met een senior in Gemengd Jeugd
• Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per senior lid, dit gaat via automatische incasso.
• Op het inschrijfformulier kan een keuze gemaakt worden uit alle speeldagen en tijden.
Maximaal mogen vier data worden gekozen waarop u als koppel verhinderd bent.
Per speler dus maximaal twee verhinderingen!
• Reservespelers worden op de website vermeld. In iedere poule mogen de deelnemers uit de
poule als reservespeler dienen voor geval u verhinderd bent.
• Bij niet aanwezig zijn zonder afmelding wordt de wedstrijd als verloren beschouwd en krijgt
de tegenstander 6 punten .Indien beide partijen het laten afweten zonder dit gemeld te
hebben krijgen beide partijen 0 punten.
• Door de beperkte baanbeschikbaarheid moeten alle geplande wedstrijden ook gespeeld
worden. Indien u onverhoopt verhinderd bent dient u zelf te zorgen dat een andere
wedstrijd op die baan en dat tijdstip gespeeld wordt. U dient deze wijziging voor aanvang
van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.
• Wedstrijden die men zelf ruilt , dient men zelf opnieuw in te plannen op een speeldata van
de interne zomercommissie ,m.a.w. er mogen geen wedstrijden op een andere data
ingehaald worden, b.v. door de week of op zaterdag en zondag. De wijzigingen geef je
door aan het volgende mailadres zomercommissie@tvdeballedonk.nl
• Er wordt gespeeld om sets. De puntentelling is als volgt:
• Gewonnen set 3 punten
• Afgebroken set in voordeel 2 punten
• Afgebroken set gelijk spel 1 punt
• Het koppel dat alle wedstrijden wint is automatisch winnaar van de poule en gaat voor op de
puntentelling.
• De wedstrijdleiding berust bij de evenementencommissie, waarvan op iedere speeldag
iemand op het park aanwezig is.

• De kantine is op de vrijdag geopend vanaf 18.45, voor de wedstrijden die om 18.00 uur
gespeeld worden betekend dit dat de deelnemers met eigen ballen spelen.
Overleg met de commissie is mogelijk op de speelavonden in het 'Breakpoint'.
De afsluiting is op vrijdag 28 juni 2019. De prijzen worden op deze avond rond 21:30 uur
uitgereikt aan de aanwezigen. Prijzen worden alleen uitgereikt als minimaal één persoon van
het dubbel aanwezig is.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen per e mail: zomercommissie@tvdeballedonk.nl of
op vrijdagavond in de kantine 0413 - 29 47 81

Wij wensen jullie een sportieve competitie,
Ilse, Ruud, Monique, Joke, Jos & Mari

