
  

      
 

 
Wedstrijdreglement  onderlinge competitie STA 2009   

 
1. De competitie start 1 maart 2009 en eindigt op 27 november 2009. Dat is een wedstrijdperiode van 

9 maanden. 
 
2.  Elke deelnemer dient binnen de wedstrijdperiode in zijn poule 2 wedstrijden á twee sets tegen 

dezelfde tegenstander(s) te spelen. In een poule met bijvoorbeeld 7 deelnemers of teams speel je 
dus 12 wedstrijden. In een poule met 6 deelnemers 10 wedstrijden, enz. De deelnemers zijn 
ondergebracht in verschillende disciplines.  
Er wordt, bij voldoende deelnemers, in 5 disciplines gestreden, nl: 

 
- Dames enkel  
- Heren enkel  
- Dames dubbel   
- Heren dubbel   
- Mixed dubbel   
 
NB: Getracht zal worden de deelnemers/-sters zo veel mogelijk op speelsterkte in te delen. 
       Er kan maximaal aan 2 disciplines worden deelgenomen. 

  
3. Als deelnemer krijg je een overzicht verstrekt van alle deelnemers in de betreffende discipline die 

meedoen aan de competitie, met de daarbij behorende telefoonnummers en e-mailadressen. We 
verzoeken je de deelnemerslijst vertrouwelijk te behandelen.  

 
4. Er kan zowel op de binnenbanen als op de buitenbanen gespeeld worden. Vanwege de bezetting 

van de banen dient men te allen tijde het juiste schoeisel bij zich te hebben. Het excuus dat men 
niet op de buitenbaan kan spelen vanwege het verkeerde schoeisel  is niet geldig.  

 
5. Gemiddeld dienen er 1 tot 2 wedstrijden per maand gespeeld te worden. Een wedstrijd bestaat uit 2 

sets. Op de deelnemerslijst is aangegeven hoeveel wedstrijden je per maand dient te spelen, om 
verspreid over de totale periode de competitie uit te kunnen spelen. 

 
6. Er wordt gespeeld met gasdrukballen, tenzij beide spelers (teams) met drukloze ballen willen 

spelen. 
 

7. De deelnemers dienen elkaar uit te dagen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail. Na afloop 
van een wedstrijd dienen de resultaten genoteerd te worden op het overzichtsformulier dat hangt 
naast het afhangbord van STA op de publicator. Voor elke gewonnen set krijg je 2 punten. Voor 
een verloren set 0 punten. Per wedstrijd is dus maximaal 4 punten te scoren. 

 Het is aan te bevelen, vooral bij de dubbelcompetitie, om na een gespeelde wedstrijd meteen een 
nieuwe afspraak te maken voor de volgende wedstrijd. Gebleken is dat het soms zeer moeilijk is 
om 4 agenda‘s op één lijn te krijgen. 

 Omdat een afspraak via de e-mail vaak aanleiding geeft tot misverstanden geldt het advies alleen 
mondeling of telefonisch een afspraak te maken. De bevestiging kan dan wel per e-mail 
plaatsvinden. 

     
8. Winnaar van een competitie is de speler of het team met de meeste setpunten. Bij het gelijk 

eindigen in setpunten van 2 spelers of teams wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. Deze finale 
wedstrijd(en) vindt plaats op zaterdag 28 november 2009. 

 
 Eindigen meer dan 2 spelers of teams met een gelijk aantal punten dan wordt er een finalewedstrijd 

gespeeld tussen de beste 2, bepaald door de rangschikking vermeld onder punt 9. 
 
 De winnaar van elke discipline ontvangt een prijs. Bij een Finalewedstrijd is er zowel een 1

e
 als 2

e
 

prijs. 
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9. De verdere eindrangschikking in een competitie wordt vastgesteld aan de hand van 

achtereenvolgens de volgende criteria: 
1. aantal setpunten  
2. gamesaldo (verschil tussen games voor en tegen) 
3. aantal games voor 
 
let op: punt 1-3 zijn de totalen, behaald in alle wedstrijden door een speler of team in de gehele 
competitie. Mocht dit geen verschil opleveren dan geldt punt 4.  
 
4. totaal resultaat van de spelers of de teams, die gelijk zijn geëindigd, in hun onderlinge 

wedstrijden (in volgorde van setpunten, gamesaldo en aantal games voor) 
  

10. De spelers of teams die op plaats 1 of 2 in de poule eindigen, promoveren naar de hogere poule. 
De laatste 2 spelers of teams in een poule degraderen naar een lagere poule. Bij gelijke stand zal 
een degradatiewedstrijd of promotiewedstrijd de doorslag moeten geven. Het is logisch, indien je in 
de laagste poule zit, niet kunt degraderen. Dat geldt ook voor de hoogste poule qua promotie.  

 Wel zal worden gekeken naar de speelsterkte, zoals reeds in punt 2 is vermeld.  
Promotie cq degradatie is alleen van toepassing als er meerdere poules zijn in een betreffende 
discipline. 

 
11. Deelnemers die aan het eind van de competitie hun totaal aantal wedstrijden niet hebben 

uitgespeeld, worden ongeacht de reden, niet geklasseerd en staan niet in einduitslag. De 
uitslagen van de gespeelde wedstrijden blijven wel vermeld op het overzicht. 

 
12. De spelers die uitvallen wegens een blessure tijdens een wedstrijd, verliezen de set of de sets die 

nog (uit)gespeeld dienen te worden, tenzij na goed overleg besloten wordt de wedstrijd, evt later, 
alsnog ( uit)  te spelen. 

 
13. Valt een partner voor langere tijd uit door een blessure dan mag één keer in de competitie van 

partner gewisseld worden. De geblesseerde speler/speelster mag de lopende competitie niet meer 
meespelen.  

 
14. Wanneer  een speler of team tijdens de competitie definitief uitvalt , wordt de speler of het team uit 

de competitie gehaald. Alle reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden van de speler of het 
team zijn daarmee verwijderd uit de competitie. Mogelijk reeds behaalde punten door een andere 
speler of team vervallen. 

 
15. Indien een speler of team de gemaakte afspraak niet nakomt dan is de wedstrijd verloren en 

worden de punten toegewezen aan het wel opgekomen team of speler (uitslag 6-0, 6-0), tenzij na 
goed overleg besloten wordt de wedstrijd alsnog te spelen. 

 
16. Indien een aantal poules niet zijn volgeboekt kan de wedstrijdcommissie een nieuwe deelnemer of 

team toevoegen aan betreffende poule. 
 

17. De competitie heeft geen voorrang op de gewone tennisactiviteiten. Afhangen moet volgens de 
regels. Het verdient aanbeveling de competitie wedstrijden in de daluren te spelen.  

 
19. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 

 
20. De wedstrijdcommissie onder leiding van Gerard Schutijser bestaat uit de coördinatoren die gelijk 

met de poule-indeling bekend wordt gemaakt. 
 

 
 

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

 
 

2. 


