
Reglement intercompetitie  

1. De teamcaptain benadert na ontvangst van de stukken zo snel mogelijk de teamleden en vraagt of zij 

tijdens de komende competitie verhinderingen hebben.  

 

2. De teamcaptain maakt vervolgens wedstrijdindeling op basis van de aangegeven verhinderingen. 

 

3. Als iemand onverhoopt verhinderd is, zorgt die speler zelf voor een invaller . Dit mag iemand zijn uit het 

eigen team, iemand van de aangegeven reserves voor jouw poule, iemand uit dezelfde poule maar ook 

iemand van ander team of iemand uit lagere poule.  

 

4. Indien een speler uit een hogere poule wordt ingezet wordt het resultaat ongeldig voor de partij die 

door die hoger geplaatste speler gespeeld is.  

 

5. Alleen indien een verhinderde speler niemand kan vinden kan hij contact opnemen met de 

teamcaptain.  

 

6. Een teamcaptain is (uiteraard) niet verplicht om elke speelronde aanwezig te zijn.  

 

7. Teamleden dienen 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en, indien van toepassing, 24 uur voor de 

wedstrijd voor vervangers te zorgen. Indien er door een team niet voor een toegestane vervanger 

gezorgd is en de gehele wedstrijd of een van de wedstrijden kunnen niet gespeeld worden, dan gaan de 

punten van de niet gespeelde wedstrijd(en) naar het andere team. Kunnen beide teams niet spelen, 

dan worden de punten gedeeld. 

 

8. Teamleden melden zich op de wedstrijdavond bij de competitieleidster.  

 

9. De wedstrijden gaan in principe altijd door. Maar mocht er onverhoopt door sneeuw/ijs/onweer o.i.d. 

een wedstrijd NIET door kunnen gaan, worden de teamcaptains daarvan in de appgroep op de hoogte 

gebracht. Deze dient dit weer op zijn/haar beurt z.s.m. aan zijn/haar spelers te melden.  

 

10. Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door bovengenoemde omstandigheden, worden er 

geen punten geteld. 

 

11. Er worden geen inhaalwedstrijden gespeeld.  

 

12. Er wordt 1 uur op de klok gespeeld, de ene week een dames en heren dubbel de andere week  

2 mix dubbels. Per keer moeten 2 heren en 2 dames uit een team ingedeeld worden. 

  

13. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. De tiebreak regel wordt toe gepast bij een stand van 5-5. Als 

het fluitsignaal klinkt, dient men meteen te stoppen en de stand wordt genoteerd zoals die op dat 

moment op het score bord staat.  

 

14. Na de gespeelde partij geven de spelers de uitslag meteen door bij de verantwoordelijke voor de 

intercompetitie. 16. Te behalen punten: 4 punten voor een gewonnen set. Bij set die niet voltooid is: bij 

gelijke stand ieder team 2 punten, indien stand niet gelijk is krijgt degene die voor staat 3 punten en de 

ander 1 punt. Voorbeeld: uitslag team A1 tegen team A2: 6-4 en 3-5 Team A1 krijgt 4 (voor set 1)+ 1 

(voor set 2)= 5 punten; team A2 krijgt 0 (voor set 1) + 3 (voor set 2)= 3 punten  
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