
Wedstrijd Reglement PWC 
 
1. Er wordt gespeeld op dinsdag- en/of donderdagavond op baan 1,3,4 en 5. 
 
2. De wedstrijdtijden zijn (inclusief inspelen) als volgt: 
Eerste wedstrijdronde  19.30 uur – 20.30 uur  
Tweede wedstrijdronde 20.30 uur – 21.30 uur  
Derde wedstrijdronde  21.30 uur – 22.30 uur 
 
3. Ballen (door eerste groep) ophalen en terugbezorgen (door laatste groep) in de 
kantine bij de ballenkast. 
 
4. Een partij is beëindigd indien er binnen de vermelde speeltijd óf 2 sets zijn 
gespeeld (in de resterende tijd kan er dan eventueel vrij gespeeld worden) óf als de bel 
gaat 
 
5. Een volledige set loopt normaal tot bijv. 6-4 of 7-5. Bij de stand 6-6 moet worden 
gestopt (géén tie-break) en met een nieuwe set worden begonnen. 
 
6. Door tijdgebrek kan een set eerder afgebroken moeten worden. In dat geval telt de 
stand op het eind van de speeltijd. Een niet uitgespeelde set wordt dan als gewonnen be- 
schouwd als het verschil tenminste 2 games bedraagt (zie ook punt 8). 
 
7. Als de bel gaat aan het einde van de speeltijd, moet onmiddellijk worden gestopt. 
De nog lopende game wordt als niet gespeeld beschouwd. 
 
8. Puntentelling: (wordt door de PWC-commissie verwerkt) 
a) iedere gewonnen set levert 2 punten op. 
b) bij de stand 6-6 ieder 1 punt. c) niet uitgespeelde set: 
i. bij 2 games verschil 2 punten (ook bij 0-2) 
ii. bij 1 game gespeeld of 1 game verschil of gelijkspel elk 1 punt. 
 
9. Als je een vervanger gevraagd hebt, dan gaan de verdiende wedstrijdpunten naar 
de vervanger, mits deze uit jouw groep of uit een lagere komt. Zo niet dan gaan de 
punten verloren. 
 
10. De uitslag moet ingevuld worden op de uitslagenlijst die bij de bar in de kantine ligt. 
 
11. EEN SPELER DIE VERHINDERD IS MOET TIJDIG ZELF VOOR VERVANGING 
ZORGEN. Die vervanger moet hij/zij kiezen uit dezelfde lijst als waar hij/zij zelf in staat 
of uit een lagere lijst. Deze vervanger krijgt dan ook de verdiende wedstrijdpunten. Als je 
verzuimt een vervanger te regelen, krijg je 3 aftrekpunten! 
 
12. In alle andere gevallen beslist de TC.	  


