
Reglement Interne Wintercompetitie Tennis & Padel 
 
1. Op 8 zondagen wordt de Interne Wintercompetitie Tennis & Padel aangeboden. 
2. De wedstrijden worden gepland op zondagmiddag van 13.30-16.30 uur. 
3. De speeldagen zijn 8-15-22-29 januari en 5-12-19-26 februari 2023. 
4. Je wordt (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) ingedeeld op 7 van de 8 

zondagen.  
5. Er wordt gespeeld in categorieën van ieder 8 personen (man en vrouw door elkaar 

ingedeeld op spelniveau). 
6. Je schrijft je individueel in en speelt dus NIET met een vaste partner. 
7. Wanneer je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je zoveel mogelijk wedstrijden kunt 

spelen (m.u.v. reservespelers). 
8. Iedere zondag speelt een speler 2 wedstrijden (van 3 kwartier) direct na elkaar. 
9. De wedstrijden starten tussen 13.30 en 15.00 uur. Iedere categorie krijgt per week 

een andere opvolgende begintijd. De begintijd variëren wekelijks (13.30 of 15.00 
uur). 

10. Tijdens de competitie speelt iedere speler 2 keer met iedere andere speler in de 
categorie tegen 2 andere spelers.  

11. De wedstrijden worden aan het begin van de competitie middels loting bepaald.  
12. De officiële regels voor tennis & padel zijn van toepassing. 
13. De deelnemers zorgen zelf voor tennis- of padelballen. 
14. Er wordt op tijd gespeeld, waarbij de games worden doorgeteld (bijv. 8-4). Alleen 

volledig uitgespeelde games tellen mee. Zodra het tijd is, stopt de wedstrijd meteen, 
games worden niet uitgespeeld. 

15. Na de wedstrijd wordt de uitslag door 1 van de spelers doorgegeven via 
recreatie@tpcmaliskamp.nl Geef in de mail duidelijk aan wie er hebben gespeeld en 
wat de uitslag is. Als er een invaller heeft gespeeld, geef dit dan ook aan. 

16. Elke speler ontvangt voor de start van de Interne Wintercompetitie al zijn 
wedstrijden per mail. 

17. Indien een speler zelf onverhoopt niet kan spelen, regelt deze speler zelf een 
gelijkwaardige vervanger (In eerste instantie van de reservelijst). 

18. Een speler kan geen punten halen, wanneer een invaller in zijn/haar plaats speelt. 
19. Wanneer je je niet voor alle zondagen vast kunt leggen, bestaat er de mogelijkheid 

om je als vaste reserve op te geven. Je naam en telefoonnummer worden dan 
gedeeld met de deelnemers. 

20. Indien een wedstrijddag niet door kan gaan, bestaat de kans dat de wedstrijden 
vervallen. De organisatie bepaalt of er een extra zondag aan toegevoegd kan 
worden. 

21. Het vooraf niet doorgaan van een wedstrijddag wordt door de organisatie (evt. in 
overleg met de spelers) bepaald. Betrokken spelers worden hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht.  

22. De tussenstand wordt wekelijks via mail gedeeld. 
23. In geval van onduidelijkheid beslist de organisatie (Recreatiecommissie & 

Padelcommissie). 
 
Puntentelling 
• Elke gewonnen wedstrijd levert 2 punten op. Gelijkspel levert 1 punt op. 
• De ranglijst wordt bepaald n.a.v. het totaal aantal punten. 
• Bij gelijke stand telt games verschil (games voor minus games tegen) mee voor de 

ranglijst. 
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