De regels van de WINTERLADDER:
1. De winterladdercompetitie wordt gespeeld over 3 speelperiodes:
• 1e periode: 01-10-2018 t/m 08-12-2018
• 2e periode: 10-12-2018 t/m 09-02-2019
• 3e periode: 11-02-2018 t/m 31-03-2019
De deelnemers dienen de wedstrijden van de poules te spelen binnen de betreffende speelperiode. De
wedstrijden kunnen op elk moment van de week (m.u.v. evenementen b.v. kerstballentoernooi of tijdens de
competitie) gespeeld worden. De koppels moeten zelf hun wedstrijden plannen in overleg met de tegenstander.
Voor de poule-indeling dient men het wedstrijdformulier in het paviljoen te raadplegen of de internetpagina van
de club. Op de internetpagina van de club worden geen telefoonnummers meer vermeld. De benodigde
telefoonnummers zijn te vinden via “mijnKNLTB” in het vak ‘mijn vereniging’ bij “ledenlijst”.
2. De speelduur per wedstrijd is een uur (inclusief inspeeltijd). Men moet gewoon afhangen. Er worden maximaal
2 sets gespeeld. Bij de setstand 6 – 6 wordt de set beëindigd en krijgt elk dubbel 1 wedstrijdpunt. Er wordt in
dit geval geen tie-break gespeeld.
3. Na afloop van de wedstrijd dient de uitslag te worden ingevuld op het wedstrijdbord in het clubhuis, zowel bij de
winnaar als bij de verliezer (2x dus). Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag.
4. Bij een niet gespeelde wedstrijd mag geen uitslag ingevuld worden.
5. Er wordt gespeeld met eigen ballen.
6. Deelnemers die zonder geldige reden niet spelen of niet komen opdagen bij een afspraak, kunnen uit de ladder
verwijderd worden, of beduidend lager worden ingedeeld.
7. Na afloop van elke speelperiode worden de poules opnieuw ingedeeld aan de hand van de behaalde resultaten.
De herindeling geschiedt als volgt:
Poule-indelingen van 6 koppels:
- de nummers 1 en 2 stijgen een poule
- de nummers 5 en 6 zakken een poule

Poule-indelingen van 5 koppels
- nummers 1 en 2 stijgen een poule
- de nummers 4 en 5 zakken een poule

Puntentelling
- aantal punten bij winnen van 2 sets
- aantal punten bij winnen 1 set
- aantal punten bij setstand 6-6

Winnaar
4 pt
2 pt
1pt

Wanneer u de set niet geheel heeft kunnen afspelen, geldt:
- bij verschil van 0 of 1 game
1 pt
- bij verschil van 2 of 3 games
1 pt
- bij verschil van 4 of 5 games
2 pt

verliezer
0 pt
0 pt
1pt

1 pt
0 pt
0 pt

Voor iedere gespeelde wedstrijd krijgt u ook een punt.
Na speelperiode 3 wordt de eindstand per onderdeel opgemaakt. De winnaar van de winterladder is het dubbel
dat gedurende 3 speelperioden de meeste punten heeft behaald.
8. Bij verhindering van de partner mag met een vervanger worden gespeeld. Dat mag ook iemand zijn die al in
deze winterladder speelt, het is echter niet de bedoeling dat je een speler zoekt die sterker is dan degene die
hij/zij vervangt.
9. Men kan maar voor 1 onderdeel inschrijven. De winterladder is bedoeld voor seniorleden. Junioren die op 01januari 16 jaar of ouder zijn mogen inschrijven met 1 seniorlid.
10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Bij vragen kunt u contact opnemen
met Arnoud van der Meijden via winterladder@ltvmunsel.nl

