SPELREGELEMENT
‘MEEDOEN EN PLEZIER HEBBEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN’
1. Een team bestaat uit 4 mannelijke spelers. De spelers dienen 55 jaar of ouder te zijn.
Het meespelen (invallen) van 1 dame (min. 50 j.) in een team kan alleen in uitzonderings gevallen
2. Verenigings vertegenwoordigers dienen zorg te dragen voor voldoende beschikbare tennisbanen en
geschikte tennisballen op de betreffende speel-dagen en -tijd.
De speeldagen zijn gepland op vrijdag.
3. Indien een vereniging meerdere teams heeft dienen de sterkste spelers in het hoogste (1e) team te
spelen, enz.. Spelers uit een hoger team mogen alleen naar redelijkheid invallen in een lager team
als de speelsterkte van dat lagere team niet teveel wordt beinvloed.
4. Het bezoekende team dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijdset bij de
betreffend vereniging aanwezig te zijn. De aanvangstijd van de eerste wedstrijdset is 10 uur.
5. Per wedstrijddag worden er 8 sets gespeeld. De indeling van een typische wedstrijddag is ontvangst,
twee sets spelen, rust, twee sets spelen, afsluiting. Voor de 2e sets wordt van tegenstander/koppel
gewisseld (een koppel mag niet worden gewijzigd, tenzij er sprake is van een blesure of na vooraf
gaand overleg). Als in een set de stand 5-5 wordt bereikt, wordt er om de winnaar van die set aan
te wijzen een kleine tie-brake gespeeld (7 pnt. met een verschil van 2 pnt. of tot er daarna een
verschil is bereikt van 2 pnt.). De winnaar van een set krijgt 1 punt. Per wedstrijddag zijn er
maximaal 8 punten te verdelen.
6. Onder invloed van de weersomstandigheden kan in overleg worden gekozen voor een andere
aanvangstijd en of speeldag. Een uitgestelde wedstijd dient altijd voor de eerstvolgende speeldag te
worden gespeeld.
7. Als een team wel wil spelen maar de tegenstander niet, dan wordt de uitslag 5-3 in het voordeel
van het team dat wel wil spelen. Ook kan in onderling overleg worden besloten een wedstijd af te
breken en een eindstand te bepalen.
8. Een service mag zowel onderhands als bovenhands gebeuren, met in achtneming van het standaard
servicevak.
9. Uitslagen dienen op dezelfde dag als de speeldag doorgegeven te worden aan het secretariaat. (bij
voorkeur via de mogelijkheid van de website). Alle uitslagen van de wedstrijden en de poulestanden
worden middels de website bekend gemaakt.
Weetjes:
Lengte baan (van baseline tot baseline): 23.77m
Breedte baan bij dubbelspel: 10.97m
Breedte baan bij enkelspel: 8.23m
Breedte tramrails: 1.37m
Hoogte net aan de zijkanten van het veld: 1.07m-1.09m
Hoogte net in het midden van het veld: 0.914m
Document eigenaar is de Regio 55+ commissie.
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