Wintercompe
Nieuwe opzet wintercompe

Wanneer
november 2018 - februari 2019
Onderdelen
Dubbelcompe e 18+
(mix van dames en heren)
Tijds ppen
vrijdag 19:00 en 22:30
zaterdag 14:00 en 17:30
Speeldagen
om de 2 weken op vrijdagavond
en eventueel zatermiddag
Speeldata
2 en 3 november 2018
16 en 17 november 2018
30 november en 1 december 2018
14 en 15 december 2018
11 en 12 januari 2019
25 en 26 januari 2019
8 en 9 februari 2019
Inschrijfgeld
Leden 10,- Niet leden 25,-

e 2018 - 2019

e

Eén onderdeel: Dubbel (waarin wordt gespeeld met een willekeurige mix van dames en heren). Wedstrijden duren 70 minuten (10 minuten warm spelen + 60 minuten speel jd) of
eindigen als een team voor het verstrijken van de jd 13 games hee binnengehaald. Tijdens
de wedstrijd speel je om gewonnen games (je speelt geen sets). Telling van punten en wisselen van baanhel gebeurt volgens de normale regels. In een weekend speel je 1 par j.

Inschrijving
Je schrij in met een partner. Kies je partner zorgvuldig want met de partner waarmee je
inschrij , verdien je bonuspunten. Je krijgt twee bonuspunten in een speelronde als jij én je
partner waarmee je hebt ingeschreven, deze speelronde beiden hebben gespeeld (aanwezig
én gespeeld). Als je partner in een speelronde niet speelt, dan verdienen jij en je partner deze speelronde géén bonuspunten. Voorbeelden van uitslagen: 9-8; 10-10; 13-2.
Met de partner waarmee je hebt ingeschreven, speel je de eerste wedstrijd. De indeling van
de eerste wedstrijden wordt gemaakt door de toernooileider.

Klassement
Na elke speelronde wordt het klassement opgemaakt. Spelers worden hierin individueel gerangschikt. Iedere speler krijgt punten al naar gelang het aantal gewonnen games. Klassering
op basis van punten (hoog naar laag) + achternaam (alfabe sch) + voornaam (alfabe sch).
De stand na de eerste ronde kan dus zijn:
Speler 1 en 2 15 punten
Speler 3 en 4 10 punten
Speler 5 en 6 8 punten
Speler 7 en 8 5 punten
In de volgende ronde speelt de hoogst geklasseerde speler met de laagst geklasseerde speler, Spelers 1/8 spelen tegen spelers 2/7; spelers 3/6 spelen tegen spelers 4/5.
Deze herverdeling wordt elke ronde toegepast.

Verhinderingen
Deze compe e vereist dat alle wedstrijden worden gespeeld op het geplande jds p (de
wedstrijd kan dus NIET op een ander jds p worden gespeeld). Als een wedstrijd niet doorgaat omdat een team niet of incompleet opdaagt, verdienen beide spelers van het andere
team het maximum aantal van 11 punten.

Tennisclub De Belt
Kerkweg 8
4161 BW Heukelum
Tel. 0345 - 6184181

