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Uitvoering 2018/2019

OPZET WINTERCOMPETITIE “REGTUIT” HERENDUBBEL 55+
REGIO ’s–HERTOGENBOSCH
De competitie is bestemd voor heren, niveau 4 t/m 9 van 55+ uit de regio
’s-Hertogenbosch. De speelsterkte wordt bepaald bij de opgave van het team en
wordt niet meer aangepast gedurende de competitie. De gangbare regels van de
KNLTB competities zijn hierop van toepassing, tenzij anders aangegeven. De
competitieleiding berust bij TV Rosmalen. Zie:
http://www.tvrosmalen.nl/competitie/senioren/regtuit-winter-competitie/
De resultaten kunnen ook worden gevolgd via Toernooi.nl en vervolgens kiezen voor
Regtuit. Het adres voor dit seizoen is:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8F0796FA-9E24-4D56-B47AE01266C806D9
De toegestuurde standenlijst is echter leidend.
Deelnemende verenigingen dienen over voldoende “winterbanen” te beschikken. Per
thuisspelend team dienen er twee banen beschikbaar te zijn.
De competitie wordt opgezet in poules, samengesteld naar speelsterkte. Elk team
speelt tegen de andere teams uit dezelfde poule een uit– en een thuiswedstrijd. Het
speelschema wordt opgesteld door de wedstrijdcommissie. Elke competitiewedstrijd
omvat 2 x 2 partijen van elk twee sets, te spelen in wisselende samenstelling.
Elke vereniging heeft een Club Coördinator (CC) voor algemene informatie, controle
en om mogelijke problemen op te lossen.
Elk team heeft een captain. De captain onderhoudt de contacten met zijn team, de
CC en de wedstrijdleiding. Bij een afwijkende begintijd neemt hij tijdig contact op
met het bezoekende team. Hij draagt zorg voor de opstelling vóór de wedstrijd,
invulling, ondertekening van het wedstrijdformulier op de wedstrijddag en uiteraard
nieuwe tennisballen.
De captains vullen vóór de aanvang van de wedstrijd via het ruilformulier het
wedstrijdformulier met de namen, sterktes en de speelvolgorde in.
De opgetelde sterktes zijn bepalend voor de volgorde voor de 1e en 2e partij. Dus het
laagste samengestelde getal speelt de 1e partij. In de 2e ronde, de 3e en 4e partij,
speelt het laagste samengestelde getal de 3e partij.
Van de spelers op de spelerslijst is de speelsterkte gecontroleerd, maar de captain of
diens vervanger van beide teams blijven verantwoordelijk voor het vermelden van de
juiste speelsterkte bij de spelers op het wedstrijdformulier, dus incl. invallers die niet
voorkomen op de deelnemerslijst.
Per gewonnen set wordt 1 competitiepunt verdiend. Winnaar van de competitie is
het team met de meeste competitiepunten.
De competitie wordt afgesloten met een huldiging der kampioenen op het tennispark
van TV Rosmalen.
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Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. Een speler mag maximaal 2 partijen tijdens
een competitiedag spelen.
Mocht er een blessure optreden, dan mag een andere speler van gelijke of lagere
sterkte zijn plaats direct innemen.
Uitslagen dienen uitsluitend via e–mail doorgegeven te worden en wel binnen twee
dagen na de gespeelde wedstrijd. U vult de uitslag in bij “onderwerp” in het
kopje van de e-mail. Dus: Poulenr., originele speeldatum, teams en uitslag.
Uitslag mailen naar: ceesvanderslikke@me.com & toonarntzregtuit@gmail.com
uiteraard ook de uitslag aan uw eigen CC doorgeven als controlemaatregel. Twee
weken na publicatie via de toegezonden standenlijst wordt het gepubliceerde
resultaat als onherroepelijk beschouwd. Alleen captains van de betreffende teams
kunnen binnen die periode bezwaar aantekenen.
Het wedstrijdformulier bewaren tot na de competitie.
De wedstrijden worden gespeeld op maandagmiddag, in principe vanaf 13.00 uur.
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams kan op verzoek en in overleg dit
tijdstip worden aangepast. De afwijkende aanvangstijden staan vermeld op het
speelschema.
Indien een wedstrijd door weersomstandigheden niet door kan gaan, dient deze
wedstrijd binnen een week, of zo snel mogelijk binnen een week nadat de banen
weer beschikbaar zijn, gespeeld te worden. Indien aan het voorgaande niet voldaan
kan worden, dan wordt er een oplossing gezocht door de betrokken CC’s.
Het spelen kan buiten of in een tennishal plaatsvinden. Als dit laatste het geval is kan
er op tijd gespeeld worden i.p.v. sets. Dus 2 x een half uur, stand, games, per einde
van het half uur is bepalend. Bij gelijke stand van de game, bijvoorbeeld 30 -30, dan
game uitspelen. Belangrijk is dat stagnatie in de competitie voorkomen wordt.
Indien onenigheid mocht ontstaan dan wordt er door de CC’s van de betreffende
verenigingen een oplossing gezocht.
Inschrijving / Betaling
De inschrijvingen van de clubteams vinden plaats per e-mail door de CC.
Gelijktijdig met de inschrijvingen per team, dienen de inschrijvingskosten € 25,00
per team, voor alle teams van de betreffende club overgemaakt te worden door de
CC en wel op de bankrekening van de competitieleider;
H.M.A.J. Kempenaars, NL 02 RABO 0377 2074 11 te Rosmalen, onder
vermelding WC HD55+ “REGTUIT” Team en Naam.
Coördinatie door de Club Coördinator.
Speelsterkte vervangende speler
Een speler van het team mag alleen vervangen worden door een speler met dezelfde
sterkte of lager.
Promotie, Degradatie & Kampioenen
De bovenste twee teams van de poule promoveren, de onderste twee degraderen.
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Er wordt voor de kampioenen van de poules een huldiging georganiseerd in het
paviljoen van Tennisclub Rosmalen.
Poulesamenstelling
Duidelijke afwijkingen in sterkte van een team t.o.v. van de afgelopen competitie en
wijzigingen in samenstelling voor de komende competitie kunnen zich vertalen door
het aanbrengen van teamwijzigingen in een poule door de WC voor de komende
competitie.
Overmacht
In geval van overmacht is de wedstrijdleiding te allen tijde gerechtigd af te wijken
van bovenstaande regels.

