
Wedstrijdreglement 
 

1. De speeltijd is 1 uur. Er wordt gespeeld om max. 2 gewonnen sets. Een set 

eindigt wanneer één van de teams 6 games heeft of bij een stand 5-5. Men 

gaat dan dus niet verder in die set. Een gewonnen set levert 2 punten op, 

gelijkspel 1 punt en een verloren set 0 punten.                                        

Totaal zijn maximaal per wedstrijd 4 punten te behalen. 

2. Als de bel gaat moet de rally worden uitgespeeld, als deze rally nog van 

belang kan zijn voor de gamewinst.                                                

De dan ontstane eindstand in games geldt. 

3. Omdat de speeltijd beperkt is, dient de wisseling van veld zo snel mogelijk 

te gebeuren om zodoende optimaal gebruik te maken van de tijd. 

4. Indien een team niet op tijd aanwezig is wordt voor iedere 5 minuten die 

men te laat is 1 game aan de tegenpartij toegekend. 

5. Indien men tijdens een set opgeeft, om welke reden dan ook, heeft men 

die set verloren. Gebeurt de opgave in de eerste set dan is de gehele 

partij verloren, maar gebeurt het in de tweede set dan blijven de punten 

die behaald zijn in de eerste set gelden. 

6. Bij verhindering mag een team met slechts  1 invaller spelen. Een invaller 

mag uit dezelfde, maar niet uit een hogere poule komen. Eventueel iemand 

van dezelfde sterkte. 

7. Een team dat niet kan spelen volgens het wedstrijdschema heeft de 

wedstrijd verloren. 

8. Indien bij vervanging een invaller een “grote” invloed heeft gehad op 

promotie of degradatie (ook van een ander team) kan de wedstrijdleiding 

beslissen tot het spelen van een beslissingswedstrijd. Ook kunnen punten 

in mindering gebracht worden. In voorkomende gevallen beslist de 

wedstrijdleiding.  

9. Uitslagbriefje direct na de wedstrijd (ondertekend door beide partijen 

met je naam) deponeren in de daarvoor bestemde groene bus.   
                                  

Promotie/degradatieregeling 
 

Na afloop van de 10 poulewedstrijden (= hele competitie) worden de play-off’s 

gespeeld.  

De punten behaald in de competitie tellen mee voor het eindresultaat. 

De bovenste drie teams van een poule strijden om promotie c.q.kampioenschap.  

Het team met de meeste punten na competitie en play-off is kampioen en 

promoveert naar de naast hogere klasse (de kampioen van poule A kan uiteraard 

niet hoger). 

De onderste drie teams strijden om degradatie te voorkomen.  

Het team met de minste punten na competitie en play-off degradeert naar de 

naast lagere klasse (de onderste van de laagste poule kan uiteraard niet lager). 

 

N.B. In een poule van 4 teams worden geen play-off’s gespeeld en is het team 

met de meeste punten na 12 wedstrijden kampioen. In een poule van 5 teams 



degradeert het team met de minste punten en de bovenste 3 teams strijden om 

de eerste plek. 

 

 


