Groene competitie
Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2009 t/m 2007 en hebben het niveau groen.
Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
Er wordt gespeeld met groene ballen.
Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv.
4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van
2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een
beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).
Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. De ontvanger bepaalt vanaf
welke kant (rechts of links) de serveerder de bal in het spel moet brengen.
Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door baancapaciteiten niet mogelijk
is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15:00 aanvangen.
De teams dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de
punten-telling.
De vereniging dient zich uiteraard zoveel mogelijk aan de vastgestelde speeldata te houden. Bij
verhindering van spelers dient de club eerst voor invallers te zorgen zodat de wedstrijd op de
vastgestelde speeldag door kan gaan.
Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan weersomstandigheden wordt
verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen speeldag liggen vóór de laatste reguliere
competitiedag. Dit kan ook een andere dag dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of
vrijdagmiddag).

Speeldata Groene competitie voorjaar 2019
Speeldata
Inhaaldata
Zondag 7 april 2019
Zondag 28 april 2019
Zondag 14 april 2019
Zondag 5 mei 2019
Maandag 22 april 2019
Donderdag 30 mei 2019
(2e Paasdag)
(Hemelvaartsdag)
Maandag 10 juni 2019
Zondag 12 mei 2019
(2e Pinksterdag)
Zondag 19 mei 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 2 juni 2019
Nog vragen? Stuur Sabine en Madelon een e-mail: competitie@hethofland.nl

