
Reglement Winter-Mixed-Competitie 
 
Aard van de competitie: Deze competitie is een mixed-competitie!  

De indeling:  
Er wordt in poules gespeeld, ingedeeld door de competitieleiding naar sterkte volgens het spelerspasje. Indien 
een mixed-duo verschillend van speelsterkte is wordt uitgegaan van de speler met de hoogste speelsterkte.  
Zoveel mogelijk zal rekening worden gehouden met de eindstand van de vorige competitie mitsdien de koppel 
nog eenzelfde samenstelling heeft (zie ook punt 9). 
 
Omvang van de wedstrijden:  
Er worden 2 sets gespeeld waarbij een tiebreak begint na een 5-5 stand; de inspeeltijd mag max. 5 minuten 
bedragen. Om 23.00 uur gaat de baanverlichting uit. De stand die dan bereikt is is de eindstand. Deze stand 
dient op het formulier ingevuld te worden. 
  
Puntentelling:  
Elke gewonnen set levert 1 punt op. 
  
Het wedstrijdschema:  
Elke week wordt er 1 wedstrijd ingepland. Het wedstrijdschema hangt op het prikbord alsmede zal het worden 
geplaatst op onze website. Het is voor de competitieleiding niet mogelijk om partijen te verplaatsen. 
 
Doorgaan, uitstel en vervallen van wedstrijden:  
De geplande wedstrijden MOETEN op de geplande data en tijden worden gespeeld en er mag niet meer van 
worden afgeweken.  
1. Indien een partij niet kan worden gespeeld omdat een der spelers verhinderd (ziek) is dan dient de partner 

voor een vervanger/invaller te zorgen; indien hij/zij daartoe niet in staat is dan moeten de tegenstanders 
2x een uitslag van 6-0 invullen; het verzakende koppel krijgt dan 0 punten.  

2. Indien beide koppels niet kunnen spelen op de geplande datum en tijd en/of er is geen uitslag ingevuld 
dan krijgen beide partijen 0 punten.  

3. In onderling overleg mogen partijen NIET meer worden verschoven naar een andere datum; dit om te 
voorkomen dat steeds meer gereserveerde velden onbespeeld blijven hetgeen als een ongeoorloofde 
onttrekking voor recreatiespelers wordt beschouwd.  

4. Verschuiving op dezelfde avond is wel toegestaan; er dient dan gebruik gemaakt te worden van een 
eventueel aanwezige vrij baan c.q. de mogelijkheid van “afhangen” wordt benut; ook kan er op dezelfde 
avond zonodig “geruild” worden; er dienen dan zelf initiatieven te worden ondernomen.  

5. Indien de weersomstandigheden het onmogelijk maken om te spelen dan beslist de wedstrijdleiding of 
wedstrijden verschoven kunnen worden; beide partijen moeten dan wel aanwezig zijn geweest of 
telefonisch contact met de wedstrijdleiding hebben gehad.  

 
Invallers:  
Het is toegestaan om bij verhindering iemand te laten invallen. Deze invaller moet dezelfde of een lagere 
speelsterkte hebben als degene voor wie hij invalt (conform spelerspasje). Ook mag de invaller uit dezelfde of 
lagere poule komen. 
 
Uitslagen vermelden op wedstrijdschema:  
De deelnemers dienen er zelf zorg voor te dragen dat de uitslagen (in games) op het wedstrijdschema 
genoteerd worden. De uitslagen worden door de competitieleiding omgezet in punten.  
 
Herindeling van de poules:  
Na afloop van de competitie promoveren IN PRINCIPE de eerste 2 teams en degraderen de laatste 2 teams van 
iedere poule.  
 
Naleving van de regels:  
Iedere deelnemer wordt geacht de regels te kennen en er zelf op toe te zien dat deze in alle redelijkheid 
worden nageleefd.  
 
De recreatiesportcommissie. 
 
 
Competitieleider maandag: Gert Elferink tel. 374968  
Competitieleider woensdag: Ap Houtzeel tel. 374736 


