Tennis & Squash
De Matenhal
Bedrijventennis 2017/2018
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Ieder team speelt minimaal 7 wedstrijden per winterseizoen, elke wedstrijd bestaat
uit 2 x 2 dubbelpartijen van elk één uur, die worden gespeeld tegen beide dubbels
van de tegenpartij.
De totale speeltijd per partij is 1 uur of 2 sets. Bij de stand 6-6 een tiebreak. Na de set
van speelhelft wisselen.
Wanneer na één uur de partij nog niet is afgelopen dan toch stoppen. De stand van
dat moment is de eindstand. Ook bij een niet afgemaakte game en set. In de game
telt een verschil van 2 punten als doorslaggevend voor de stand. Bijv. de stand 40-15
telt als game en 40-30 is onbeslist en telt dan ook niet mee in de score.
Voor elke gewonnen set krijgt het team twee punten. Bij gelijke stand krijgen beide
teams één punt. Indien er geen wedstrijd gespeeld wordt, kunnen er geen punten
worden verdeeld. Er zijn onderling 16 punten te verdelen
Een speler/speelster mag niet uitkomen in een lagere poule, tenzij hij of zij dezelfde
speelsterkte of hoger vervangt.
Een reserve speler/speelster mag geen beter / lagere speelsterkte hebben dan
degene die hij/zij gaat vervangen.
Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.
Categorie 1 en 2 spelers/speelsters zijn in principe uitgesloten van deelname.
Indien een speler/speelster niet voldoet aan het reglement vervallen alle behaalde
punten van deze speler/speelster en gaan naar de tegenstander.
De tennisbanen mogen uitsluitend betreden worden met indoor schoenen voorzien
van lichtgekleurde zool ( wit of grijs). De captain van het team is verantwoordelijk
voor het schoeisel van de spelers/speelsters.
Bij het niet komen opdagen van een speler/speelster kost dit het team 4
verliespunten per wedstrijd. Indien een speler niet tijdig aanwezig is voor de te spelen
wedstrijd kost dit het betreffende dubbel 1 verliesgame per 5 minuten.
Als een team, om welke reden dan ook, moet afmelden voor een geplande wedstrijd
dan is het niet vanzelfsprekend dat deze wedstrijd ingehaald kan worden. De
wedstrijdleiding zal haar uiterste best doen om dit te bewerkstelligen mits men dit
tijdig per e-mail doch uiterlijk op woensdag voorafgaand aan de geplande wedstrijd
heeft gemeld.
In alle niet genoemde gevallen beslist de wedstrijdleiding.
Het is niet toegestaan meegebrachte etens en drinkwaren te nuttigen in de horeca.

