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1 Bij voldoende inschrijvingen zal er poule’s op sterkte worden gespeeld. 

Een team kan bestaan uit een willekeurige samenstelling van seniorleden. Dit betekent dus dat 

heren en dames tegen elkaar kunnen spelen. 

Het gaat hier dus alleen om het recreatieve karakter en niet om de prestaties. Er worden dus ook 

geen prijzen beschikbaar gesteld en de deelname is gratis.  

Deze wintercompetitie wordt gespeeld volgens een in dit reglement nader omschreven wijze. 

 

2 Een team bestaat minimaal uit 4 spelers. 

Een wedstrijd bestaat uit 4 dubbelpartijen. 

Iedere partij duurt een uur, waarbij de games worden doorgeteld. In onderling overleg kan 

afgesproken worden om 16 games te spelen met een maximum wedstrijdduur van één uur. 

 

3 Aan de hand van de inschrijvingen zal een indeling gemaakt worden. 

Tevens zal voor de gehele wintercompetie een wedstrijdschema opgesteld worden, die voor de 

aanvang aan de captains van de deelnemende teams zal worden gemailed. 

De speeltijden van de wedstrijden zijn als volgt vastgesteld: 

maandag t/m vrijdag 18.30 uur t/m 22.30 uur 

zaterdag en zondag   12.00 uur t.m 16.00 uur 

 

4 De uitslagen van de gespeelde partijen dienen op een apart wedstrijdformulier dat in het 

competitie-boek aanwezig zal zijn, te worden vermeld en door beide captains te worden 

ondertekend. De captain van het thuis spelende team legt het ingevulde wedstrijdformulier terug 

in het competitieboek. 

 

5 Een gewonnen partij levert 2 punten, een gelijkspel 1 punt en een verloren partij 0 punten. 

 

6 Indien een team is niet volledig is op de geplande speeldag, dient men zelf de benodigde 

invallers te zoeken. Alleen indien beide teams accoord zijn kan een wedstrijd verplaatst worden. 
 

7 Men is gerechtigd om invallers op te stellen, indien men geen compleet team heeft voor een 

wedstrijd. Deze invaller dient dan geen deel uit te maken van ander team in dezelfde poule en 

dient geen hogere speelsterkte te hebben als degene waarvoor hij invalt, tenzij de het andere 

team hier geen bezwaren tegen heeft. Er wordt uitgegaan van de speelsterkte bij aanvang van de 

wintercompetitie. 

 

8 De captains mogen voor het begin van de wedstrijd in overleg de partijen naar sterkte indelen. 

Wanneer overleg niet plaats heeft of niet tot overeen-stemming leidt, zijn de beide captains 

verplicht gelijktijdig elkaar de opstellingen schriftelijk te overhandigen. 

 

9 Indien bij een ongeval of ziekte tijdens de partij niet verder kan worden gespeeld, wordt deze 

partij verloren door het team van de speler dat de blessure of ziekte heeft opgelopen. Kan de 

geblesseerde of zieke speler zijn nog niet gespeelde partij ook niet spelen, dan mag in onderling 

overleg en met goedvinden van beide captains een invaller worden ingezet. Ten aanzien van 

deze invaller is artikel 7 van toepassing. 

 

10 Beide captains zijn verantwoordelijk voor een goede invulling van het wedstrijdformulier. Bij 

het niet of onvolledig invullen van het wedstrijd-formulier zal het in gebreke gebleven team 

twee winstpunten in mindering worden gebracht ongeacht de uitslag van de wedstrijd. 
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11 Indien een team aan het begin van een partij niet gereed is tot spelen, dient het andere team tot 

tien minuten na de begintijd van de partij te wachten, na welk tijdstip het in gebreke zijnde team 

wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen. Op het wedstrijdformulier dient dan een uitslag 

van 15-0 te worden ingevuld ten nadele van het ingebreke zijnde team. 

 

12 Indien een of meerdere partijen verplaatst worden naar een andere datum dient dit direct op het 

wedstrijdformulier op de daardoor bestemde plaats te worden ingevuld. 

 

13 Indien van te voren bekend is dat een of meerdere partijen verplaatst worden van de geplande 

datum naar een andere datum dient dit kenbaar te worden gemaakt door een mail te sturen naar 

wintercompetitie@dalle.nl met vermelding van de nieuwe datum. 

 

14 Het ontvangende team stelt voor de wedstrijd drie goede wedstrijdballen ter beschikking. 

 

15 Een speler mag in een wedstrijd niet meer dan twee partijen spelen. 

Een speler mag in een wedstrijd niet tweemaal met dezelfde partner spelen. 

Een speler mag in een wedstrijd van de categorie gemengd slechts 1 partij van dezelfde 

spelsoort spelen. 

 

16 Het ontvangende team bepaalt in de eerste en de derde partij welk team er begint met de service. 

Het bezoekende team bepaalt in de tweede en vierde partij wie er met de service begint. 
 

17 Voor de wintercompetitie is maximaal 1 baan per dag gereserveerd. Deelnemende spelers aan 

een wedstrijd zijn verplicht op de gereserveerde baan te spelen. Het is niet toegestaan om op 2 

banen af te hangen c.q. reserveren voor 1 comp.wedstrijd. Indien duidelijk is, dat overige leden 

geen gebruik zullen maken van vrije banen dan kan men gebruik maken van deze banen, maar 

de wedstrijdspelers mogen beslist niet afhangen op deze vrije banen. Indien leden alsnog op de 

vrije banen gaan afhangen dan dient men de partij onmiddellijk te staken en later op de voor hun 

gereserveerde baan uit te spelen. 

 

18 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TC. 
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