Interne wintercompetitie
Reglement 2022 - 2023
1. De interne wintercompetitie start op 21-10-2022. De wedstrijden worden gespeeld op
vrijdagavonden vanaf 18:30 uur. De duur van de wedstrijden is vastgesteld op 60 minuten. Einde van
de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt via de zoemer.
3. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon per onderdeel wordt via automatische incasso
geïncasseerd.
4. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen te worden opgevolgd.
5. Spelers dienen tenminste 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
6. De puntentelling is als volgt vastgesteld:
 Er wordt gespeeld in sets
 Het aantal games wordt opgeteld.
 Voor een gewonnen set wordt 1 bonuspunt gegeven
 Per wedstrijd kunnen maximaal 2 punten worden behaald.
 Bij gelijke stand krijgt elk koppel 1 punt.
7. Per persoon zijn over de periode oktober t/m maart maximaal 3 hele avonden verhindering
toegestaan.
8. Indien zich onverhoopt toch verhinderingen voordoen meldt u zich bij commissie via onderstaand
mail of telefoonnummer.
9. a. Er kan ook een invaller gekozen worden, onder voorbehoud dat uw partner wel zelf speelt, de
invaller ook deelneemt aan de wintercompetitie en dat de invaller geen hogere speelsterkte heeft
dan die waarvoor wordt ingevallen.
b. Uw hele wedstrijd van datum en tijd ruilen met anderen. U kunt zowel binnen als buiten uw eigen
poule proberen te ruilen.
c. Als koppel ruilen met een ander koppel binnen de poule
d. Het is niet toegestaan van een invaller gebruik te maken die zich niet voor de Wintercompetitie
heeft ingeschreven.
e. Het is, zonder toestemming van de commissie, niet toegestaan geplande wedstrijden op andere
dagen/tijden te spelen.
f. Als een wedstrijd op een avond niet gespeeld wordt, wordt hij als verloren beschouwd voor degene
die afmeld, in overleg met de commissie kan deze dan alsnog gepland worden. Het initiatief voor het
opnieuw plannen van de wedstrijd ligt bij degene die afmelden.
g. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan zal de wedstrijd als "Verloren" worden beschouwd,
tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
10. In de kantine zullen de te spelen wedstrijden met het baannummer worden vermeld. Wijzigingen
van partijen moeten zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven.
11. De weersomstandigheden kunnen het spelen van wedstrijden onmogelijk maken. Beslissingen
hierover kunnen pas op de speelavond zelf worden genomen. De door weersomstandigheden
uitgevallen wedstrijden zullen opnieuw worden ingepland op één van de reservedagen/-avonden.
Het is niet mogelijk iedere deelnemer telefonisch van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. De
actuele gegevens zoals agenda en uitslagen kunnen via onze website (www.tvdeballedonk.nl)
opgevraagd worden.
12. Als een wedstrijd, door overmacht, binnen een half uur gestaakt moet worden zal de wedstrijd
opnieuw ingepland worden. De stand van de wedstrijd is geldig als langer dan een half uur is
gespeeld.
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