Informatie Zomeravondcompetitie Gelderland 2019
Beste clubgenoot
Wil jij met een eigen Huissens team een gezellige Zomeravondcompetitie in district
Gelderland spelen. Een dubbelcompetitie die vooral gekenmerkt wordt door gezelligheid.
Lange en leuke rally’s zijn belangrijker dan een 6-0 6-0 overwinning en je kunt niet
promoveren of degraderen. Deelname is mogelijk voor spelers van 17 jaar en ouder.
De Zomeravondcompetitie is een recreatieve competitie, op zeven woensdagavonden in mei
en juni.

Vier dubbels
Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD.
Voor deze competitie geldt Compact Spelen. Compact spelen houdt in dat het Beslissend
Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set
een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in
plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat ‘Compact Spelen’ de
duur van een partij verkort.
De spelregels


Deelname is mogelijk voor spelers (m/v) geboren vóór 1 januari 2002.



Er is geen dispensatie nodig voor deelname aan zowel de Voorjaars- als de
Zomeravondcompetitie. Zo kunnen er meer ploegen deelnemen en is het
eenvoudiger om invallers in te zetten.

Ploeggemiddelde per klasse
1e klasse: teamgemiddelde kleiner dan 12
2e klasse: teamgemiddelde gelijk aan 12 of hoger maar kleiner dan 14
3e klasse: teamgemiddelde gelijk aan 14 of hoger maar kleiner dan 16
4e klasse: teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger
Het ploeggemiddelde = 2x de dubbelrating van de spelers gedeeld door het aantal spelers.
Het is mogelijk bij de inschrijving promotie naar een hogere klasse aan te vragen. Ploegen
kunnen i.v.m. aantal inschrijvingen per klasse in een hogere of lagere klasse worden ingedeeld.
Ook kunnen er klassen worden samengevoegd of klassengrenzen worden aangepast.

Aantal partijen per wedstrijd
Gemengd: 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 gemengddubbels
Heren: 4 herendubbels
Dames: 4 damesdubbels
Samenstelling teams
Gemengd: minstens 2 dames en 2 heren  liefst 3/3
Heren: minstens 4 heren
Dames: minstens 4 dames
Speeldagen 2019
Woensdagavonden, te weten: 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni. Aanvang van de wedstrijden
is 19.00 uur. In principe gaan we uit van poules van acht (eenmaal tegen elke tegenstander),
maar het kan voorkomen dat ploegen noodgedwongen in poules van 4 teams worden ingedeeld.
Deze ploegen spelen tweemaal tegen elke tegenstander en zijn 22 juni vrij.
Het inhalen van een niet- of gedeeltelijk gespeelde wedstrijd dient plaats te vinden vóór de
eerstvolgende speeldag, uiterlijk 1 week na de laatste speeldag.
Wedstrijdtiebreak (10 punten)
In de Zomeravondcompetitie 2019 wordt een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende
beslissende derde set gespeeld. Een dergelijke wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment
dat de stand één set gelijk is. Winnaar van de wedstrijdtiebreak – en daarmee ook van de partij –
is degene die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee
punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en geldt voor de partijuitslag als een
set met games (7-6).
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 75,00 per ploeg.
Inschrijven
via toernooi.nl
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=42E3D295-CC27-4CFD-A82C-F9FC625F7DF7
Vragen?
Heb je nog vragen over de Zomeravondcompetitie, neem dan contact op met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Bert Hetterscheit
+31 6 1054 7351 berthetterscheit@hotmail.com

