WEDSTRIJDREGLEMENT DAMESWINTERCOMPETITIE
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Deelname.
Een team bestaat uit minimaal 4 vaste speelsters die via het inschrijfformulier zijn opgegeven.
De speelsterkte van 1 april j.l. is bepalend voor de opstelling.
Een speelster en/of invalster dient in het bezit te zijn van een geldig KNLTB spelerspasje van
1 april j.l.
Een speelster en/of invalster dient de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt op 1 april j.l.
Wijzigingen in de opstelling dienen voor aanvang van de competitie te worden doorgegeven aan
de wedstrijdleiding.
Data en speeltijden
De wedstrijden bestaan uit vier dames-dubbel partijen.
Data en speeltijden staan vermeld op pag. 10.1, pag.10.2 en pag.10.3
De speeltijd per wedstrijd bedraagt 60 min. inclusief 10 min. inspeeltijd.
Bij 10 min. te laat komen wordt er begonnen zonder inspeeltijd.
Bij meer dan 10 min. te laat wordt de partij niet meer begonnen en is de eindstand voor de tegenstander 10-0.
Bij het tijdsignaal eindigt de partij. Het punt verspeeld tijdens het signaal telt niet mee.
Opstelling team.
Er dient gespeeld te worden volgens de teamsamenstelling van pag. 9.1 en pag. 9.2
A is de sterkste dame, D is de zwakste dame.
Tenzij de dame die uitvalt een dame van de D-plaats is, moeten de andere dames dus steeds de
partijen spelen van de in speelsterkte boven hen staande.
Voorbeeld: de B-dame valt uit. De C-dame speelt dan de B-partij, de D-dame speelt de
C-partij en de invalster speelt altijd de D-partij.
De mogelijkheid bestaat om 2 vaste speelsters en/of invalsters elk 1 uur te laten spelen.
Per blok van 2 dubbels dient dan de volgorde van sterkte opnieuw bepaald te worden. (zie punt 5.3)
Opmerking: het kan zijn dat in dit geval een combinatie uit de 1ste en 2e ronde gelijk is.
Speelsterkte 5 + 6 worden gelijk gesteld, evenals speelsterkte 7, 8 en 9. Er mag dus bijv. een
6 speelster op de A-plaats staan en een 5 speelster op de B-plaats.Dit geldt ook voor sp.st. 7, 8 en 9.
Er moet altijd rekening gehouden worden met de invalsregels (zie punt 5)
Blessures
Moet een partij door een blessure of een andere oorzaak worden afgebroken, dan behoudt het
gedupeerde team de behaalde punten. De tegenstander eindigt met 10 punten.
Bij een blessure heeft de geblesseerde recht op 3 minuten behandeltijd.
Valt een blessure in de laatste 5 min. van de wedstrijd dan blijven de behaalde punten tellen en heeft
de tegenpartij geen recht op 10 wedstrijdpunten. Is in deze laatste 5 min. de game reeds begonnen
dan ontvangt de tegenstander het punt van deze game.
Indien tijdens het eerste uur een partij door blessures en dergelijke moet worden opgegeven, is het
in het tweede uur toegestaan een andere speelster op te stellen.
Ingeval van invalster buiten het eigen team dan moet de speelsterkte gelijk of lager zijn dan de dame
op de D-plaats. (Zie punt 5).
Uitzondering: Is deze invalster uit het eigen team dan mag de speelsterkte hoger zijn dan uitvalster.
Voor de opstelling in het 2e uur geldt in beide gevallen: zie punt 3.5 en 3.7
Indien er voor het 2e uur geen invalster gevonden wordt, vervalt de wedstrijd van deze speelster en
ontvangt de tegenstander 10 punten. Er wordt dan niet doorgeschoven.

5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
7.
7.1

7.2

Invalsregels.
De A t/m D-speelsters mogen in een andere poule invallen in de weken dat het eigen team niet
speelt.
De 5e en volgende speelsters uit een team zijn invalsters en mogen altijd invallen in een andere poule.
Een invalster moet dezelfde of een lagere speelsterkte hebben dan de dame op de D-plaats.

Een invalster mag binnen een poule slechts voor één team invallen, dus niet bij team A en de
volgende week bij team B uit dezelfde poule.
Een speelster en/of invalster mag per week in 2 teams spelen of invallen (bijv. dinsdag en woensdag). Ze mag echter niet voor 2 teams in dezelfde poule spelen.
Uitzondering: in de hoofdklasse mag men altijd gebruik maken van een invalster (5e en volgende
speelster) uit de eigen poule met in achtneming van punt 5.3. Men mag echter niet bij 2 of meer
teams invallen in dezelfde poule.
Een speelster en/of invalster mag hoger of lager spelen mits er rekening gehouden wordt met de
invalsregels (zie punt 3 en 5)
Wanneer een team om 9.00 uur maar drie speelsters heeft (bv. geen invalster kunnen vinden) dan
vervallen de D-partijen.
Wanneer er onjuist wordt ingevallen worden de desbetreffende wedstrijden als niet gespeeld
beschouwd ( de tegenstander heeft dan met 10-0 gewonnen).
Puntentelling
De stand in volle games bij het tijdsein is bepalend voor de eindstand.
De games worden per wedstrijd doorgeteld.
Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld worden de behaalde games bij elkaar opgeteld.
Het team dat alle wedstrijden wint is automatisch kampioen.
Zo niet, dan is het team dat in een poule de meeste punten behaalt kampioen.
In de hoofdklasse wordt een kampioenswedstrijd gespeeld tussen de winnaars van beide poules op
de promotiedag. In de 1ste en 2e klasse moeten de kampioenen en de nrs. 2 uit de poules van 9 of
of 8 teams de promotiewedstrijd spelen.
In een poule van 5 teams degradeert het team met het laagste aantal punten.
In een poule van 9 teams degraderen er 2 teams en in een poule van 8 teams degradeert 1 team.
In de 3e klasse promoveert het team dat kampioen geworden is automatisch.
Poule van 8 teams: de extra wedstrijd telt gewoon mee voor de eindstand.
Wie promoveert of degradeert bij gelijke eindstand?
Indien twee of meer ploegen gelijk eindigen dan zijn de onderlinge wedstrijden beslissend. Valt ook hier
geen beslissing dan zijn de onderlinge games beslissend. Wederom geen beslissing dan is het totale
aantal plus of minpunten van alle wedstrijden in de poule beslissend.
De officiële puntenscore is te zien op onze internetpagina: http://www.wilvanzorgetennis.nl
Inhalen wedstrijden
Wanneer door overmacht door het hele team een wedstrijddag niet gespeeld kan worden wordt in
overleg met de wedstrijdleiding op een nader te bepalen dag en tijdstip de mogelijkheid geboden om
de wedstrijd te mogen inhalen.
Slecht weer, file's, autoproblemen e.d. zijn geen redenen om een wedstrijd in te mogen halen.
Mocht er door een van deze omstandigheden alsnog wedstrijden gespeeld worden, dan zijn de
extra kosten voor de teams. (Uiteraard dienen jullie de wedstrijdleiding van te voren te informeren.)
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Wedstrijdformulieren / ballen
De teams controleren de spelerspasjes voor aanvang van de eerste wedstrijd, dit is
belangrijk voor het goed functioneren van de invalsregeling.
Het ontvangende team dient de wedstrijdformulieren volledig en correct in te vullen. De
ingevulde formulieren moeten - binnen 24 uur - verstuurd worden naar:
Charlotte Gans
Vrijheidslaan 4
6141 BP Limbricht
tel. 046-4526487 / 06-20715980
e-mail: charlotte2806@hotmail.com
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Wanneer de formulieren onjuist of niet volledig worden ingevuld zullen er 5 strafpunten voor
beide teams in mindering worden gebracht; immers ook het niet-ontvangende team gaat, door
het ondertekenen van de formulieren, akkoord!
Het ontvangende team zorgt voor 2 blikken ballen (door de KNLTB goedgekeurd).
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Hoe te handelen bij eventuele protesten:
a. U schakelt binnen 24 uur uw contactpersoon in.
b. Deze dient het protest schriftelijk in bij de wedstrijdleiding en draagt er tevens zorg
voor dat de tegenpartij een kopie krijgt van het protest, zodat zij op de hoogte zijn
van de gronden waarop dit protest gebaseerd is.
c. De contactpersoon van de protesterende partij maakt € 25,- over op rekeningnr.
NL89RABO014.76.63.881 RABOBANK t.n.v. Stichting Wil van Zorge Wintercompetities,
welke bij toekenning van het protest geretourneerd zullen worden.
d. Een protest dient binnen 24 uur bekend te zijn bij de wedstrijdleiding en er dient een
brief naar alle captains van de poule te worden gestuurd.
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Terugtrekken van het team na aanmelding:
Na 1 juni moet er € 230,- / team betaald worden
Na 1 okt. moet er € 460,- / team betaald worden
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Ieder team dient zich te houden aan de voorschriften van de hallen.

12.

In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
WIJ WENSEN ALLE DEELNEEMSTERS EEN PRETTIGE EN SPORTIEVE WINTER TOE.

