
Reglement en Spelregels  
 

Gemeentelijke Recreatiecompetitie 2019 
 

1. De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Indien door de 
weersomstandigheden er niet getennist kan worden, dan moet die wedstrijd (in overleg 
met de op het paviljoen aanwezige wedstrijdleider) op een andere avond gespeeld 
worden.  
 

2. Zorg dat jullie 19.15 uur aanwezig zijn, zodat we om 19.30 uur met de wedstrijd kunnen 
starten. De captain is verantwoordelijk, dat het team compleet aanwezig is. 

 
3. Elk team speelt 4 avonden. We spelen 2 gemengd dubbel, 1 dames- en 1 herendubbel. 

Een wedstrijd bestaat uit 2 partijen van 30 minuten. Na 30 minuten wordt er van 
speelhelft gewisseld. We beginnen met de wedstrijden GD. Voor de wedstrijd wordt er 
getost welk team met de service begint. De 2e helft begint het andere team met 
serveren.  
 
Inspeeltijd zit in de eerste helft. Houd die tijd zo kort mogelijk. Om 20.00 uur wordt er 
gebeld voor einde 1e gedeelte en kan het team rechtstreeks beginnen aan het 2e 
gedeelte. Om 20.30 einde wedstrijd. Daarna een half uurtje pauze. Vanaf 21.00 uur 
worden DD en HD gespeeld op dezelfde manier. 

 
4. Puntentelling: 

Games per helft doortellen. 
Alleen volledig afgespeelde games tellen mee.  
Per gewonnen helft 2 punten. Gelijk spel beide 1 punt.  
 
Voorbeeld: 1e gedeelte  Team A – Team B 5 – 3 = 2 – 0 
              2e gedeelte  Team A – Team B 4 – 4 = 1 – 1 
 
    Punten:   Team A – Team B 3 – 1 
 

5. Als je verhinderd bent, ben je verplicht ZELF te zorgen voor een invaller EN dit kenbaar 
maken aan je captain. 
 

6. De uitslagen worden op het wedstrijdformulier (aanwezig in het paviljoen) door de beide 
captains ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de aanwezige wedstrijdleider. 

 
7. Deze competitie heeft in hoofdzaak een recreatieve grondslag, dus sportiviteit en plezier 

zijn de belangrijkste elementen 
 

8. De wedstrijdleider beslist in alle andere gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.  
 

Wij wensen jullie heel veel tennisplezier en veel succes toe. 
 
 
Contactpersonen van de 4 deelnemende verenigingen: 
TC Gilze:   Lisette Laarhoven, 06-15538532 
TV Molenschot:  Roxalanne Boemaars, 06-52382916 
TC Rijen:   Patrick Sieswerda 06-29092327 
TC Cash:   Jan Raaijmakers, 06-13775520 


