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 Wedstrijdreglement onderlinge competitie STA 2012 
 
Waar hierna de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt daarmee ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 
 
1. De competitie beslaat een wedstrijdperiode van 9 maanden. De competitie start op 1 maart 2012 en    
    eindigt op 30 november 2012.  
 
2. De wedstrijdcommissie deelt de deelnemers zo veel mogelijk op speelsterkte in. Er kan maximaal aan 2 
    disciplines worden deelgenomen. Indien een aantal poules niet zijn volgeboekt kan de wedstrijdcommissie 
    ook na 01-03-2012 een nieuwe deelnemer of een nieuw koppel toevoegen aan de betreffende poule. 
 
 3.  De deelnemers zijn ondergebracht in verschillende disciplines. Er wordt, bij voldoende deelnemers, in                 
     de volgende disciplines gespeeld:        
       - Heren enkel         - Dames dubbel  
       - Heren dubbel       - Mixed dubbel  
 
4 . Elke deelnemer of koppel dient in zijn poule 2 wedstrijden van twee sets tegen dezelfde tegenstander(s) te 
     spelen. In een poule met bijvoorbeeld 7 deelnemers of  7 koppels, speel je dus 12 wedstrijden. In een  
     poule met 6 deelnemers 10 wedstrijden, enz.  
 
 5.  De deelnemers krijgen een overzicht van alle deelnemers aan de competitie, met de daarbij behorende  
      telefoonnummers en e-mailadressen. Met deze deelnemerslijst dient om reden van privacy, strikt  
      vertrouwelijk te worden omgegaan.  
 
6. Er kan zowel op de binnenbanen als op de buitenbanen gespeeld worden. Indien de spelers hierover van 

mening verschillen, heeft het spelen op een binnenbaan voorrang. 
 Er wordt gespeeld met gasdrukballen, tenzij beide spelers of koppels met drukloze ballen willen spelen. 
 

7. Gemiddeld dienen er 1 tot 2 wedstrijden per maand gespeeld te worden, om zodoende verspreid over de  
      totale wedstrijdperiode, de competitie tijdig uit te kunnen spelen.  

 
8. De deelnemers dienen zelf afspraken te maken met andere deelnemers om een wedstrijd te spelen. 

         Dit kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail.  
         De competitie heeft geen voorrang op de gewone tennisactiviteiten. Afhangen moet volgens de regels. 
         Het verdient aanbeveling de competitiewedstrijden in de daluren te spelen.  

 
9. De spelers die een wedstrijd hebben afgesproken, dienen op die dag minimaal 5 minuten vóór het 

afgesproken tijdstip aanwezig te zijn bij de receptie nabij de binnenbaan 5 van De Bokkeduinen. Indien 
een speler of een koppel 15 minuten na het afgesproken tijdstip daar niet aanwezig is, wordt voor die 
speler of dat koppel de wedstrijd als verloren beschouwd en worden de punten toegewezen aan de wel op 
het afgesproken tijdstip verschenen speler of het koppel. De uitslag is dan 6-0, 6-0.    

 
  10.  De spelers die tijdens een wedstrijd uitvallen wegens een blessure, verliezen de set of de sets die nog 
         (uit)gespeeld dienen te worden, tenzij na onderling overleg besloten wordt de wedstrijd later alsnog  
         (uit) te spelen. In dat laatste geval wordt de wedstrijd voortgezet bij de stand zoals die bij het staken van  
         de wedstrijd was, tenzij de spelers gemeenschappelijk een andere stand overeenkomen. 
 

11. Valt een partner voor langere tijd uit door een blessure of door andere omstandigheden, dan mag één  
      keer in de competitie van partner gewisseld worden. De invallende speler neemt de eventueel reeds  
      behaalde punten van de uitvallende speler over. De uitgevallen speler mag in de lopende competitie niet  
      meer in dezelfde discipline  meespelen. 

   

12. Indien binnen één discipline in een A-poule, een B-poule of eventueel in een C-poule wordt gespeeld, mag  

bij het uitvallen van één van de spelers in de B-poule of C-poule, geen vervanger worden gekozen die in 
dat jaar in een A-poule speelt of heeft gespeeld. Dat geldt ook voor een eventuele beslissingswedstrijd. 
Ten aanzien van een invaller geldt ook de bepaling dat aan maximaal 2 disciplines kan worden 
deelgenomen. 
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13. Wanneer een speler of een koppel tijdens de competitie definitief uitvalt, wordt de speler of het koppel uit  
de competitie gehaald. Alle reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden van de speler of het koppel 
worden verwijderd uit de competitie. Eventuele reeds door een andere speler of een ander koppel tegen 
de uitgevallen speler of het uitgevallen koppel behaalde punten, komen te vervallen. 

      

 14. Puntentelling. De speler of het koppel behaalt bij elke gewonnen set 2 punten. In alle disciplines geldt  

       dat bij een verloren set de speler of het koppel géén punt krijgt. Bij een setstand van 6-6 wordt een  
       tiebreak gespeeld. 

 
14. Direct na afloop van een wedstrijd dienen de resultaten genoteerd te worden op het scoreformulier dat  
      op het mededelingenbord hangt, naast het afhangbord van STA. Eén van de deelnemers geeft na afloop  
      van de wedstrijd de uitslag door aan de poulecoördinator. De poulecoördinator geeft de uitslag door aan  
      Gerard Schutijser. Laatstgenoemde verwerkt de uitslag in het speelschema op de website van STA.  

 
   16. Deelnemers die aan het einde van de competitie hun totaal aantal te spelen wedstrijden niet hebben                                 
         (uit)gespeeld, worden ongeacht de reden, niet geklasseerd en staan niet in de einduitslag. De punten 
         van de gespeelde wedstrijden blijven wel vermeld op het puntenoverzicht. 

 
17.  In elke poule is er per persoon voor degenen die als 1

e
 of als 2

e
 is geëindigd een prijs beschikbaar.  

 
18. Winnaar van een poule is de speler of het koppel met de meeste setpunten. Indien 2 spelers of  2  
      koppels gelijk eindigen in setpunten, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Eindigen meer dan 2  
      spelers of 2 koppels met een gelijk aantal punten dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld tussen  
      de beste 2. De beste 2 worden bepaald door de rangschikking, vastgesteld volgens de regels in punt 19.   
 

19.  De verdere eindrangschikking in een poule wordt vastgesteld aan de hand van achtereenvolgens 

      de volgende criteria: 

1. aantal setpunten    

2. gamesaldo (verschil tussen games vóór en tegen)    

3. aantal games voor.   

            (het in dit artikel onder punt 1-3 genoemde, zijn de totalen, behaald in alle wedstrijden door een  
            speler in de gehele competitie. Mocht dit geen verschil opleveren dan treedt punt 4 in werking.  
      4.   totaal resultaat van de spelers, die gelijk zijn geëindigd, in hun onderlinge wedstrijden.  
           (in volgorde van setpunten, gamesaldo en aantal games voor).  
 
20. De speler of het koppel dat op plaats 1 in een B-poule of C-poule eindigt, promoveert naar de 

bovenliggende  poule. De als laatst geëindigde speler of koppel in de A-poule of B-poule degradeert naar 
de onderliggende poule. Bij een gelijke stand zal een degradatiewedstrijd de doorslag geven. Ten aanzien 
van alle spelers geldt echter, dat bij de indeling in de volgende competitie ook zal worden gekeken naar de 
speelsterkte en naar het aantal spelers dat zich dan voor een discipline heeft opgegeven.  

 
21. De competitie 2012 staat onder leiding van Dick Kloosterboer. Hij wordt bijgestaan door een coördinator 

die in elke poule is benoemd. 
 

22.  In elke poule is één van de (ervaren) deelnemers poulecoördinator. De poulecoördinator ziet er op toe dat 
maandelijks de vereiste wedstrijden worden gespeeld. Hij heeft daarin zonodig een stimulerende rol. De 
poulecoördinator voert daarover zonodig overleg met de competitieleider. Hij geeft de uitslagen van de in 
zijn poule gespeelde wedstrijden door aan Gerard Schutijser. Hij maakt gedurende de competitie op 
verzoek van de competitieleider, ten behoeve van de STAmtafel, een kort verslag over de voortgang en de 
resultaten in zijn poule. Langdurige blessures, de wisseling van een speler als bedoeld in punt 11, of het uit 
de competitie gaan van een speler of een koppel, meldt hij aan de competitieleider. 

 
23. Indien dit naar de mening van de wedstrijdcommissie uit het oogpunt van een goed verloop van de 

competitie noodzakelijk of gewenst is, is de wedstrijdcommissie bevoegd om van de bepalingen in dit 
reglement af te wijken. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden van de Evenementen en 
toernooiencommissie, afgekort de ETC. 

 
 

Het bestuur en de wedstrijdcommissie wensen u een gezellige en sportieve competitie toe. 


