Algemene regels damescompetitie 2017 - 2018
Kijk op www.ramele.nl voor de schema's.
1. Ieder team speelt twee dubbels.Alléén in uiterste noodzaak mag iemand 2 x spelen.
Dus een team bestaat uit minimaal 4 personen.
2. Er wordt gespeeld op tijd, te weten 1 uur ( waarvan 5 minuten inspeeltijd)
3. Via de gong wordt het begin- en eindsignaal gegeven. De game waarin u
tijdens het eindsignaal speelt telt niet mee voor de uitslag.
4.
*
*
*
*

Puntentelling:
Per gewonnen wedstrijd: 2 punten
Bij gelijk spel
: 1 punt > + het aantal gespeelde games.
Bij verlies
: 0 punt
Bij blessure van de tegenstander krijgt men 2 punten voor de wedstrijd en de
gespeelde games blijven staan.
5. Ballen worden verzorgd door Racketcentrum Ramele
6. Speeltijden :
Maandagmiddag : 1e dubbel 13.00 - 14.00 uur
2e dubbel 14.00 - 15.00 uur
teams die om 15.00 uur beginnen, spelen beide dubbels
van 15.00 - 16.00 uur.
Dinsdag /
Donderdagmorgen:

1e dubbel 09.00 - 10.00 uur
2e dubbel 10.00 - 11.00 uur
teams die om 11.00 uur beginnen, spelen beide dubbels
van 11.00 - 12.00 uur.

7. Het nummer dat uw team heeft, kunt u terugvinden in het speelschema.
Zo kunt u de speeltijden aflezen.
8. U krijgt bij elke wedstrijd een wedstrijdformulier. Voor aanvang vult u
de speelsters + speelsterkte van uw team in naar sterkte van speelsters.
( 5-6-7-8-9- )
De 1e dubbel moet de hoogst gekwalificeerde speelsters zijn. Bijvoorbeeld:
1e dubbel 6 + 7 . 2e dubbel 7+ 8 of gelijkwaardig aan de 2e dubbel,
bijvoorbeeld: 1e dubbel 6 + 7 , 2e dubbel 6 + 7
Na afloop van de wedstrijden vullen beide aanvoersters het wedstrijdformulier in. Na ondertekening dient het formulier te worden afgegeven
aan de bar.
Invalsters: Het vervangen van speelsters, mag alleen geschieden
door speelsters van dezelfde speelsterkte of lager !!!!!!!!!!!
9. Opmaken tussenstand :

Promotie : 't meest aantal punten
Degradatie : 't minst aantal punten

Bij gelijke stand is de onderlinge uitslag in punten doorslaggevend. Mochten
die gelijk zijn, dan beslissen de games, mocht dit wederom gelijk zijn dan
beslist het totaal aantal gespeelde games in de afgelopen periode. Daarna
valt de beslissing door het lot!
10. Na de opgemaakte tussenstand dient de captain zelf contact op te nemen met
Ramele voor het teamnummer 0572-356308 of kijk op www.ramele.nl
11. Telkens zullen er twee teams degraderen en promoveren.
12. De captain zal op de eerste speeldag de kosten per team (€ 325,00)
voldoen.

