Reglement Clubavond.
Puntentelling zelf gespeelde wedstrijd
Tijdens een wedstrijd worden de games doorgeteld. De wedstrijden eindigen op het moment dat de zoemer start.
Punt van bal in de lucht telt niet meer mee, evenals de lopende game.
• 2 of meer games verschil, winnaar krijgt 3 punten, verliezer 0.
• 1 game verschil, winnaar krijgt 2 punten, verliezer 1.
• Bij gelijke stand ieder 1,5 punt.

Verhindering en invallers
Indien je niet zelf kunt spelen:

•
•
•
•
•
•

Is het verplicht contact opnemen met je medespeler .
Dient overlegd te worden wie de invaller regelt.
Terugkoppeling wie invalt.
Maximaal 1 poule hoger of lager.
Naam invaller vermelden op uitslagformulier.
Niet zelf spelen is 0 punten en 0 games, overige spelers "puntentelling zelf gespeelde wedstrijd".

Niet reglementaire wedstrijden
De wedstrijd wordt als niet reglementair beschouwd indien:

•
•
•
•
•

Speler of invaller niet komt opdagen; noteren op uitslagformulier "geen invaller".
Speler of invaller meer dan 10 minuten te laat komt opdagen.
Invaller geen deelnemer van de clubavond is.
Invaller uit meer dan 1 poule hoger of lager.
Veroorzaker niet reglementaire wedstrijd 0 punten en 0 games, overige spelers 2 punten en 8 games.

Blessure
Bij blessure geldt:

• Stand op moment van uitvallen.
• "Uitvaller" noteren op uitslagformulier.
• Uitvaller krijgt 0 punten en 0 games, overige spelers "puntentelling zelf gespeelde wedstrijd".
Promotie/degradatie
Na 7 wedstrijden wordt per poule de eindstand bepaald.
Eind ranking wordt bepaald in 4 stappen tw:
1. Meest behaalde wedstrijd punten.
2. Meest behaalde games.
3. Meest zelf gespeeld.
4. Hoogste ranking (zie deelnemerslijst).
De eerste twee van iedere poule (m.u.v. de hoogste poule) promoveren naar de volgende hogere poule.
De laatste twee van iedere poule (m.u.v. de laagste poule) degraderen naar de volgende lagere poule.

Bevoegdheid Technische commissie
De TC behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van bovenstaande af te wijken.
TC draagt zorgt voor het op sterkte inpassen van deelnemers op vrijgekomen plekken.
TC kan oordelen dat er t.a.v. "verhindering en invallers" door overmacht geen sancties volgen.

