Duco - Interne Dubbelcompetitie
Spelregels
Een wedstrijd duurt maximaal 2 sets. Als dit niet gehaald wordt, dan is de stand na
75 speelminuten bepalend, bijvoorbeeld: 6-4 en 2-3. Bij de stand 6-6 speel je een normale
tie-break.
Mocht je helemaal niet aan een 2e set toekomen, dan wordt deze bepaald op 0-0.
Heb je 2 sets gespeeld en er is nog tijd over, dan mag je natuurlijk verder spelen tot het tijd is.
We spelen met eigen ballen, zorg dus dat je een setje ballen in je tas hebt zitten.
Bij de planning wordt altijd rekening gehouden met de lestijden van de deelnemers op donderdag.
Dit kan echter wel betekenen dat je soms na een wedstrijd moet wachten op de training of dat je
na de training moet wachten op de wedstrijd.
De wedstrijden gaan bijna altijd door. Je kunt als groep besluiten de wedstrijd te onderbreken als
het bv. pijpenstelen regent. Bij extreme weersomstandigheden word je - voor zover mogelijk - via
de Duco mail en/of de T.V. Duinvliet website geïnformeerd of laat Xander via Twitter/Facebook
weten dat de banen niet beschikbaar zijn.
Puntentelling
Voor een gewonnen set met een gameverschil van 2 of meer - bv. 6-4 of 3-5 - krijgt het winnende
team 3 punten en het verliezende 1 punt.
Is er in de set sprake van minder dan 2 games verschil - bv. 4-5 of 3-3 -, dan krijgen beide teams 2
punten. Bij 6-6 speel je altijd een tie-break, de winnaar van de set krijgt dan 3 punten, de verliezer
2 punten.
Mocht er bij de eindtelling, dus na afloop van alle speelrondes, sprake zijn van een gelijk aantal
punten, dan is het resultaat van het aantal gewonnen/verloren games bepalend.
Als je je laat vervangen krijg je maximaal 2 punten.
Verhinderingen
Mocht je een keer verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een
invaller en voor het informeren van je maatjes!
Benader altijd eerst mensen rechtstreeks, mocht dit niet lukken stuur dan pas een e-mail rond.
I.v.m. maildruk: Probeer zo min mogelijk mails naar de hele groep te sturen. Dus bijvoorbeeld:
“bedankt dat je voor me wilt invallen”, hoeft niet naar iedereen.
De invaller moet jaar-/zomerlid zijn van TV Duinvliet en mag het liefst geen hogere kleurcode
hebben. In principe zorg je als man voor mannelijke invaller en als vrouw voor een vrouwelijke.
Als er zich meerdere vervangers melden, laat dan duidelijk weten wie jou uiteindelijk gaat
vervangen, om te voorkomen dat er zich ineens 2 invallers op de baan melden!
Uitslag
De rood gekleurde speler in de planning is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag van
de wedstrijd. Deze graag zo snel mogelijk mailen naar duco@tvduinvliet.nl.
Heeft hij/zij zelf niet gespeeld, dan moet één van de andere spelers dit in overleg overnemen.
De Duco organisatie gaat niet zelf actief de uitslagen na vragen.
Geen uitslag = Geen punten!
Als er vervangingen zijn, dan moeten deze gelijktijdig met de uitslag worden doorgeven.
De uitslagen worden zo snel mogelijk bijgewerkt en gepubliceerd op de website.
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