
   

Deelnameregeling  dames- en heren-enkelcompetitie STA 2005 (gewijzigd d.d. 20-03-2005)

  

1. De competitie start 1 april 2005 en eindigt op 30 september 2005. Dat is de wedstrijdperiode.  

2. Elke deelnemer dient binnen de wedstrijdperiode, in zijn poule, 2 wedstrijden á twee sets tegen 
dezelfde tegenstander te spelen. De tussenruimte tussen de eerste en tweede wedstrijd dient 
minimaal twee weken te bedragen. In een poule met 7 deelnemers speel je dus 12 wedstrijden. 
In een poule met 6 deelnemers 10 wedstrijden, enz.  
Er zijn 38 deelnemers die ondergebracht zijn in 6 poules. A t/m F. Zie het deelnemersoverzicht.   

3. Als deelnemer krijg je een overzicht verstrekt van alle deelnemers aan de competitie, met de 
daarbij behorende adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.  
We verzoeken jullie de deelnemerslijst vertrouwelijk te behandelen.  
Op het publicatiebord van STA in de hal hangt een deelnemerslijst met alleen de telefoon-
nummers en e-mailadressen.   

4.  Er mag zowel op de binnenbaan als op de buitenbaan gespeeld worden. Dit naar wens van de 
deelnemers.   

5. Omdat het een gemengde competitie is, spelen zowel mannen als vrouwen tegen elkaar.  

6. Er wordt gespeeld met gasdrukballen, tenzij beide spelers met drukloze ballen willen spelen.  

7. Geadviseerd wordt minimaal 2 á 3 wedstrijden per maand te spelen. Dit in verband met de 
vakantieperiode van de deelnemers.  

8. 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 in de hal.  
Voor elke gewonnen set krijg je 2 punten. Voor een verloren set 0 punten. Per wedstrijd is dus 
maximaal 4 punten te scoren.    

9. De nrs. 1 en 2 in de poule promoveren naar de hogere poule. De nrs. 6 en 7 (of bij 6 deel-
nemers) de nrs. 5 en 6 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.  

10.    Deelnemers die hun voorgeschreven aantal wedstrijden in de wedstrijdperiode niet uitspelen, 
degraderen, ongeacht de reden, naar een lagere poule.  

11. Een aantal poules zijn niet volgeboekt tot het maximum van 7 deelnemers. De 
wedstrijdcommissie kan daarom een nieuwe deelnemer toevoegen aan betreffende poule.  

12. Op een nader te bepalen datum in oktober 2005 zal de prijsuitreiking volgen in het 
Sportcentrum De Bokkeduinen.  

13. De competitie mag niet verstorend werken op de gewone tennisactiviteiten en daarom dienen 
de wedstrijden zoveel mogelijk gespeeld te worden in de daluren. Dat hoeft in de zomer geen 
bezwaar te zijn. Het is dan over het algemeen rustig.  

14.  In alle gevallen waarin deze deelnameregeling niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.  

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