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Wedstrijdreglement Damescompetitie 2017-2018 
 

1. Er worden 4 dubbelwedstrijden per team per wedstrijddag gespeeld, aanvangstijden van de wedstrijden zijn: 
- Ochtend 09.00 – 09.45 – 10.30 en 11.15 uur  
- Middag  13.00 – 13.45 – 14.30 en 15.15 uur 
De wedstrijden duren 45 minuten, waarvan 5 minuten inspeeltijd is voorzien.  
Het begin- en eindsignaal wordt aangegeven door de zoemer in de tennishal.  
Tennisballen worden voor aanvang van de eerste ronde (9.00 uur) van iedere wedstrijddag voorzien. 
 

2. Het begin- en eindsignaal wordt door de zoemer in de hal gegeven.  
Zodra de zoemer klinkt tijdens een wedstrijd betekent dat direct het einde van de wedstrijd, de stand op het 
scorebord is dan definitief.  
Niet uitgespeelde games bij het eindsignaal tellen dus niet mee. 

 
3. Wedstrijdformulieren liggen klaar op de bar voor aanvang van de eerste wedstrijd. 

De formulieren moeten een kwartier voor aanvang worden uitgewisseld door de captains.  
De opstelling mag daarna niet meer worden gewijzigd.  
Op de wedstrijdformulieren dienen de uitslagen zeer nauwkeurig te worden ingevuld.  
Na afloop moeten de formulieren volledig ingevuld en ondertekend door beide teamcaptains ingeleverd 
worden aan de bar. 
 

4. Per wedstrijddag mag een team nooit twee keer hetzelfde koppel inzetten.  
Een speelster mag dus wel drie keer spelen, echter nooit met dezelfde partner waar al een wedstrijd op 
dezelfde wedstrijddag mee gespeeld is. 
 

5. Een team mag nooit een speelster inzetten die niet op de spelerslijst voorkomt van het team.  
Alleen als een speelster niet meer mee kan spelen door bijv. een blessure, mag er een nieuwe speelster 
worden opgesteld.  
Dit moet eerst kenbaar worden gemaakt bij de wedstrijdleiding, deze persoon zal dan alsnog op de spelerslijst 
worden gezet van het betreffende team.  
 

6. Gedurende de wedstrijd is men verplicht de scoreborden per game bij te houden, zo kunnen eventuele 
discussies worden voorkomen indien de wedstrijdscore niet per game wordt bijgehouden. 
 

7. De puntentelling is als volgt: 
- Er wordt eerst een set gespeeld (6-5 is ook een set). Wie de set wint krijgt 1 punt. 
 
- Na de set begint de puntentelling opnieuw.  
Er wordt nu doorgeteld totdat het eindsignaal klinkt, de winnaar krijgt ook 1 punt. 
 
- Hierna wordt het totaal aantal gespeelde games opgeteld.  
Het team met de meest behaalde games krijgt ook 1 punt. 
 
- Indien bij het eindsignaal de eerste set nog niet is uitgespeeld: 
* bijvoorbeeld 5-2 of 4-3 dan is de eindstand 3-0 voor het koppel dat voorstaat. 
* Is de stand 5-5 dan is het 1½ - 1½  
* Is de stand 6-5 dan is de stand 2½ - ½ omdat dan de eerste set gespeeld is en de 2e set is 
begonnen. 
 

8. Na de laatst gespeelde wedstrijd van een speelronde is ieder team verplicht om de wedstrijdbanen te vegen 
en alle tennisballen in de koker terug te geven aan de bar. 
 

9. Het inschrijfgeld per team € 235,00 dient voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden voldaan. 
 

10. Bij meningsverschillen en in alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal door de 
wedstrijdleiding een weloverwogen beslissing worden genomen. 


