Hoe het INTERCLUB 4x4 wedstrijdblad correct invullen?
Wedstrijdgegevens
Vul op de bovenste rij alle gevraagde gegevens over de wedstrijd in.

Spelersgegevens
Vul het klassement, competitienummer (terug te vinden op de
lidkaart) en de naam van de spelers overal correct in.

Volgnummer effectieve speler of reservespeler
Schrijf voor elke effectieve speler het volgnummer dat vermeld staat
op de goedgekeurde effectievenlijst. Bij reservespelers vermeld je
de letter “R”.

Opstelling 1e en 2e dubbelspel
De samengetelde klassementswaarde van de spelers die de eerste dubbel
spelen moet hoger of gelijk zijn aan de samengetelde waardes van de andere
dubbels.

Opstelling 3e en 4e dubbelspel
De samengetelde klassementswaarde van de spelers die de derde dubbel
spelen moet hoger of gelijk zijn aan de samengetelde waardes van de vierde
dubbel.

Opstelling
»
»
»
»

De spelers worden in dalende orde volgens dubbelklassement opgesteld.
Bij Gemengd +45 worden de heren steeds op plaats 1 van de dubbel gezet, de
dames staan telkens op plaats 2 en dit conform bovenstaande klassementsregels.
Indien spelers een gelijk dubbelklassement hebben, wordt de volgorde op de
effectievenlijst gevolgd (reservespelers worden na de effectieve spelers opgesteld).
De samengetelde puntenwaarde van de dubbelklassementen mag de
maximumwaarde van de reeks niet overschrijden.

Opgelet!
»
»
»

Uitslag
Vergeet als ploegkapitein het
wedstrijdblad niet te handtekenen en
eventuele opmerkingen te vermelden.

»

»

Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets; is het in een
set 6/6 dan wordt er een Tie-break naar 7
ptn. gespeeld, met een verschil van 2, om de
winnaar van die set aan te duiden. Bij gelijke
e
stand wordt een 3 set Tie-break gespeel d
naar 7 punten, met een verschil van 2 ptn.
Vul de uitslagen en de einduitslag correct in.

Er moet altijd minstens 1 effectieve speler opgesteld worden per ontmoeting. Elke dubbel wordt steeds met een andere partner gespeeld.
Reservespelers mogen ingeschakeld worden op voorwaarde dat de totale puntenwaarde de maximumwaarde van de reeks niet overschrijdt (zowel enkel als dubbel) en ze
passen binnen de leeftijdscategorie van de reeks.
Een reservespeler neemt de plaats in op het wedstrijdblad volgens zijn klassement.

