BEDRIJFSTENNIS SPORT KERSCHOTEN 2018-2019
Op 6 oktober 2018 start onze bedrijfstenniscompetitie.
Deelname kan geschieden door bedrijven en instellingen die de beschikking hebben over
minimaal 4 tennissers om een team op te kunnen stellen.
De teams worden afhankelijk van de speelsterkte in de diverse poules geplaatst. Een
poule bestaat uit minimaal 6 teams.
Een team bestaat uit 4 spelers/speelsters en maximaal 6 reserves. De teams mogen uit
alle mogelijke combinaties bestaan bijv. 1 heer en 3 dames of 2 heren en 2 dames of 4
dames etc.
De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld bij Sport Kerschoten te Apeldoorn.
Aanvang van de speeldagen is op zaterdag vanaf 14.00 uur. Er wordt gespeeld tot
± 22.00 uur. Er worden 5 ronden gespeeld in een poulesysteem. De poules worden
ingedeeld op basis van sterkte.
De 4 partijen worden gespeeld in een blok van maximaal 3 uur.
Gezien de enorme belangstelling voor deze competitie is het gewenst om zo spoedig
mogelijk in te schrijven, de sluitingstermijn is 1 juli 2018, tenzij het maximum aantal
teams eerder is bereikt.
Speeldata:
Er wordt gespeeld in de periode van oktober 2018 t/m maart 2019. De speeldagen en
speeltijden zijn vooraf bekend.

Inschrijven van teams:
Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier bedrijfstennis 2018-2019.
Dit jaar kunnen 36 teams zich inschrijven voor de bedrijfstenniscompetitie.
Op het moment van bericht van deelname dient de betaling te worden voldaan.
Financiën
De kosten bij deelname aan het bedrijfstennis voor het seizoen 2018/2019 bedragen
€ 275,00 per team. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een factuur..
Bij het niet op komen dagen/afzeggen van een wedstrijd volgt er een boete van € 50,00
per gebeurtenis. Dit bedrag komt ten goede aan de tegenpartij.

REGLEMENT SEIZOEN 2018/2019
1. Ieder team speelt 4 dubbels, te weten tegen beide dubbels van de tegenpartij.
2. De totale speeltijd per partij is 1 uur of 2 sets. Bij de stand 6-6 tiebreak. Na set van
speelhelft wisselen.
3. Wanneer na 1 uur spelen de partij nog niet is afgelopen dan toch stoppen.
De stand op dat moment is de eindstand (ook bij een niet afgemaakte game en set).
4. Voor elke gewonnen set krijgt het team één punt. Bij gelijke stand of minder dan 2
games verschil het punt delen. (Voorbeeld: 2-1 is voor beide teams een half punt, bij
3-1 of 5-3 ontvangt het team dat voorstaat een volledig punt en het team dat achter
staat 0 punten).
5. Een speler/speelster mag niet uitkomen in een lagere poule, mits hij of zij dezelfde
speelsterkte of hoger vervangt.
6. Per seizoen mogen maximaal 10 personen voor één team uitkomen.(Of in overleg
met de wedstrijdleiding).
7. Een reserve mag geen hogere speelsterkte hebben dan degene die hij/zij gaat
vervangen. Indien de invaller niet op de spelerslijst voorkomt, dient er vooraf per
email aangegeven te worden wie er gaat spelen.
8. Minimumleeftijd voor de deelname is 18 jaar.
9. De poules worden op sterkte ingedeeld.
10. Elk team speelt minimaal 5 keer, in de periode oktober t/m maart. Het speelschema
en de speeltijden zijn vooraf bekend. Hier kan niet van worden afgeweken.
11. Er wordt gespeeld vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur, hierin wordt doorgedraaid. U kunt
voorkeurstijden opgeven.
12. De Nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de play-offs. De winnaar van de
play-offs is kampioen.
13. Categorie 1 spelers/speelsters zijn niet toegestaan.
14. Indien een speler/speelster niet voldoet aan het reglement vervallen alle behaalde
punten van deze speler/speelster en gaan naar de tegenstander.
15. De tennisbanen mogen uitsluitend betreden worden met schone indoorschoenen.
16. Bij het niet verschijnen van een speler(s) kost dit het team 2 verliespunten per
wedstrijd. Indien een speler niet tijdig aanwezig is voor de te spelen wedstrijd kost dit
het betreffende dubbel 1 verliesgame per 5 minuten.
17. Bij het niet op komen dagen/afzeggen van een wedstrijd volgt er een boete van
€ 50,00 per gebeurtenis. Dit bedrag komt ten goede aan de tegenpartij.
18. In alle niet genoemde gevallen beslist de wedstrijdleiding.

