WINTERCOMPETITIE 2021/2022
Wintercompetitie regelement 2021-2022
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De Wintercompetitie loopt van november 2021 tot en met maart 2022.
Elke zaterdagmiddag vanaf 11.00 tot ongeveer 17.30 uur wordt de wintercompetitie gespeeld. I.v.m. de
baanbezetting zal de begintijd gespreid worden en kan de aanvangstijd 11.00 uur of 14.00 uur zijn. Dit is
aangegeven op het speelschema.
Een serie van max 3 wedstrijden begint om 11.00 en een andere serie van 3 wedstrijden begint
om 14.00. De teams die om 11.00 beginnen moeten zorgen dat ze om 14.00 klaar zijn.
Gemiddeld speel je één wedstrijd per maand, maar het kan voorkomen dat je soms 2x achter
elkaar moet spelen.
De teams worden verdeeld over meerdere poules. Ieder team bestaat in principe uit twee dames
en twee heren. Meer mag ook maar dan speel je per persoon minder wedstrijden.
Er worden per dag twee gemengd dubbels, een herendubbel en een damesdubbel gespeeld.
LET OP: Per partij worden er twee sets gespeeld. Wanneer er gelijk wordt gespeeld wordt er een
supertiebreak gespeeld zodat er altijd iemand als winnaar uit de bus komt (een supertiebreak
speel je tot 10 punten met 2 punten verschil).
LET OP: De uitslag van een wedstrijd wordt als volgt bepaald:
o Bij 2 gewonnen sets krijg je 3 punten, bij gelijk spel wordt een supertiebreak gespeeld. Bij
winst van een supertiebreak krijg je 2 punten, bij verlies 1. De aanvoerders geven uiterlijk
zondag per e-mail (ed@edvanderzalm.nl) de uitslag van gespeelde partij door. De
uitslagen worden periodiek bijgewerkt op de site.
o De eindstand in de poule wordt bepaald door alle resultaten van de wedstrijden bij elkaar
op te tellen. Bij iedere wedstrijd zijn dus bij elkaar 12 punten te verdienen. Wanneer een
team niet op de geplande tijd kan of wilt spelen wordt gezocht naar een nieuw tijdstip.
Mochten de teams hier niet uitkomen dan verliest het team dat uitstelt met 12-0. Mocht
om wat voor andere reden dan ook een wedstijd niet door gaan dan is de uitslag 0-0 (Dit
in overeenstemming van de KNLTB regelgeving voor competities). Regel daarom het
verplaatsen van wedstrijden ruim op tijd, om te veel drukte in maart te voorkomen.
Teams promoveren en degraderen in principe. Nummer 1 promoveert naar een hogere poule,
laatste degradeert naar een lagere poule. Bij gelijke stand bepaalt het onderlinge resultaat de
winnaar of de verliezer. Bij gelijk spel zal er worden geloot wie er promoveert of degradeert. De
WTCT behoudt zich het recht om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer teams stoppen met
de competitie en de poules niet goed in te delen zijn. Of wanneer een team zich inschrijft waarvan
het duidelijk is dat zij in een sterkere poule zouden moeten spelen gezien de speelsterkte. Dit kan
betekenen dat een promotie niet doorgaat! In de hoogste poule betekent dat een team extra
degradeert.
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het uitspelen van de wedstrijden. Als een wedstrijd niet
gespeeld, of niet afgemaakt kan worden, zijn de aanvoerders verantwoordelijk om afspraken te
maken over inhalen en/of uitspelen van de wedstrijden. Er is inhaaltijd in het speelschema
ingepland. Veranderingen in het speelschema dienen per e-mail aan de WTCT kenbaar te worden
gemaakt, zodat andere teams ook kunnen zien wanneer er wel en geen plaats is. Op
zaterdagmiddag mag er alleen worden ingehaald op de in het speelschema aangegeven
inhaaltijden. Wil je op andere dagen inhalen, dan moet je gebruik maken van het afhangsysteem.
Bij onenigheid over de in te halen wedstrijd kan de WTCT bemiddelen.
Als je niet kunt spelen ben je er zelf verantwoordelijk voor om een invaller te zoeken. In eerste
instantie benader je hiervoor iemand die zich als reservespeler heeft opgegeven.
Tennisballen moeten door de teams zelf verzorgd worden. Er worden geen tennisballen
beschikbaar gesteld door de WTCT

