
ABD RENAULT  WINTER  WEEKEND  COMPETITIE   

Reglement 
 

1. Deelname is voor  iedereen vanaf 18 jaar mogelijk. Het DLTC-lidmaatschap  is geen vereiste. 

2.  Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Bij de stand van 6-6 in de eerste of tweede set volgt een 

tiebreak(7). 

De derde set kan afhankelijk van de resterende tijd als normale set of als tiebreak(7) worden gespeeld. 

Uitzondering; als er nog maar 5 minuten hoeft te worden gespeeld dan MOET er een tiebreak(7) worden 

gespeeld! 

3. De beschikbare tijd is exact 90 minuten (incl. inspeeltijd). Is de partij na de reglementaire speeltijd nog niet 

uitgespeeld dan geldt de stand op het moment dat de bel gaat, behalve als het direct na de bel nog 1-0 is, 

zie hieronder!! Bij gelijke stand in de set geldt ook de stand van de lopende game mee. Een gewonnen set 

levert 1 wedstrijdpunt op. 
 

Team Set 1 Set 2 Tiebreak(7) Voorbeeld Winnaar Uitslag  

A - B 6-3 6-3 Nvt Normaal A 2-0 

A - B 6-3 3-6 3-7 3
e
 Set B 1-2 

A - B 6-3 3-3/15-15 Nvt Beslissend 

Punt Spelen 

A of Gelijk 2-0 of 1-1 

A - B 6-3 3-3/15-30 Nvt Tijd 2
e
 Set Gelijk 1-1 

A - B 6-3 3-6 3-3 Tijd 3
e
 Set Gelijk 1-1 

 

4. Direct na een gespeelde wedstrijd vult u een uitslagenformulier in dat door beide partijen ondertekend moet 

zijn en inleveren in de brievenbus van de WWC in de hal van het clubgebouw. 

 

5. De eindstand in de poule wordt vastgesteld door het behaalde aantal wedstrijdpunten. Bij gelijke stand is het 

totale setsaldo bepalend. Is dat ook gelijk dan wordt er gekeken naar het totale gamesaldo. Daarna beslist de 

WW-commissie. 

 

6. In overleg met de tegenstander mag er met een vervanger/ster gespeeld worden. Deze vervanger/ster 

moet wel deelnemer zijn van de WWCompetitie en ook van vergelijkbaar speelniveau zijn en dus  uit 

dezelfde, of een lagere poule komen! Indien je een vervanger uit een hogere poule vraagt of bij twijfel dan 

moet er altijd om toestemming worden gevraagd bij de wedstrijdleiding. Maar ook de tegenstanders moeten 

hiervan op de hoogte gesteld worden en ermee akkoord gaan. Het niet correct opvolgen van deze regel kan 

verlies van de wedstrijd tot gevolg hebben. 

7. Bij langdurige vervanging van een speler/speelster is overleg met de wedstrijdleiding verplicht. 

8. Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden meld je dit z.s.m. bij de tegenstanders en bij de 

wedstrijdleiding (zie WWC-info) zodat de vrijgekomen baan gebruikt kan worden voor eventuele 

inhaalwedstrijden. We vragen je ook direct een nieuwe inhaaldatum door te geven aan de wedstrijdleiding! 

Hij/zij kan dan het schema op de website aanpassen. Als je dit vergeet te melden dan vervalt ook het recht op 

een nieuwe baan! 

9. Wedstrijden die voor het einde van de competitie niet gespeeld zijn krijgen een 0-0 uitslag.  

10. Al een team op het begintijdstip, volgens het speelschema, niet aanwezig is gelden de volgende regels: Als 

het team binnen 15 minuten compleet is wordt de wedstrijd gespeeld. Is het team binnen 30 minuten 

compleet dan is de 1e set verloren. Na 30 minuten wordt de wedstrijd voor de niet-opkomer of telaatkomer 

verloren verklaard. Het team dat wel aanwezig is heeft dan gewonnen met 6-0,6-0 en krijgt dus 2 punten en 

het andere team krijgt 0 punten. 

11. Alle wedstrijden(ook inhaal) moeten voor of op de laatste poulewedstrijddatum van elke afzonderlijke poule 

zijn gespeeld!  

12. Je moet de voorgeschreven instructies ten aanzien van het halgebruik naleven. 

13. Deelname geschiedt op eigen risico. De commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, 

blessures en/of daaruit voortvloeiende gevolgen. 

14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de WWC-commissie. Klachten of ideeën kunnen 

schriftelijk worden ingediend via de brievenbus van de WWC of via het e-mailadres. 


