REGLEMENT WINTERMIX 2018-2019
1. De competitie teams worden door de TC naar eer en geweten samengesteld. Naar aanleiding
van het aantal inschrijvingen wordt bepaald of er 1, 2 of 3 categorieën gemaakt worden.
Uitgangspunt is altijd dat het een gezelligheidstoernooi is. Rating is niet bepalend voor de
uiteindelijke indeling.
2. De captains zorgen ervoor dat iedere speelavond minimaal 2 heren en 2 dames aanwezig zijn.
Er mag uiteraard ook met meerdere spelers uit een team gespeeld worden.
3. Er worden per team op iedere avond 4 wedstrijden gespeeld en wel om 19.00 uur (GD), om
20.00 uur (HD), om 21.00 uur (DD) en om 22.00 uur (GD).
4. In overleg met de tegenstander (vooraf, niet op de wedstrijddag) mag worden afgeweken van de
volgorde van de wedstrijden.
5. Iedereen moet op tijd aanwezig zijn en op het geplande tijdstip op de baan staan, dus niet
vroeger en niet later. De captains bepalen een kwartier voor aanvang van de 1ste wedstrijd op
een avond de indeling van alle 4 de wedstrijden en overhandigen deze aan de wedstrijdleiding.
6. Iedere wedstrijd begint met 5 minuten inspelen, de overige 55 minuten vindt de wedstrijd plaats.
7. Het begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven door de wedstrijdleiding. Bij het
eindsignaal moet men acuut stoppen. Is de game nog niet uitgespeeld dan telt deze niet mee.
8. Tijdens de wedstrijd wordt het aantal games doorgeteld, ook na de 6 games. Dus er worden
geen sets geteld. Een eindstand kan dan bijvoorbeeld 9-3 zijn.
9. Een gewonnen wedstrijd levert 1 punt op voor de winnaar en 0 voor de verliezer, een gelijkspel
levert voor beide teams 0,5 punten op. Verder krijgt iedereen per gewonnen game 0,1 punten.
10. Geef tijdig je verhinderingen door aan je captain. Dan kan hij hier rekening meehouden tijdens
het plannen van de wedstrijden. Iedereen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
zijn/haar team, echter de teamcaptain heeft de eindverantwoording. Het is niet de bedoeling dat
de captain er alleen voor zal staan, dus zorg zelf voor vervanging als het binnen je team niet
opgelost kan worden. Communiceer dit wel met je teamcaptain.
11. In alles waarin dit reglement niet voorziet wordt deskundig beoordeeld en veroordeeld door de
wintermixcommissie van de TC van de Meijvink

