Regionale Senioren Competitie – handleiding winter 2021 - 2022 voor teamcaptains

Wat heb je nodig?
1. Een team bestaat minimaal 8 personen plus reserves:
2 heren 45-49 jaar (of 55-59) en 2 heren 50-54 jaar (of 60-64)
2 dames 45-49 jaar (of 55-59) en 2 heren 50-54 jaar (of 60-64)
Die samen weer 2 herendubbels en 2 damesdubbels spelen
2. Een locatie (4 uur lang 3 banen, of 3 uur lang 4 banen);
3. Ballen
4. Goede zin
Voorafgaand aan de speeldag
1. Zoek contact met de captain van de tegenstanders en stem af over de dag (bijlage: lijst
met contactgegevens van de captains).
2. Mocht een van de teams de wedstrijddag willen verplaatsen, dan kan dat in onderling
overleg en onder de voorwaarde dat er een locatie beschikbaar is.
3. Zorg dat je team compleet is. Kan er iemand niet, kijk dan of je een invaller kan regelen.
Deze invaller moet wel ongeveer dezelfde speelsterkte hebben als de speler die
oorspronkelijk zou spelen. Tevens is er een lijst van spelers beschikbaar bij STN, die
reserve zijn voor de competitie en die benaderd kunnen worden (zie bijlage).
Spelers die buiten de leeftijdsgrenzen spelen kunnen meedoen met dispensatie van STN
4. Ballen:
Minimaal 4 tins per speeldag zodat er bij een single gestart kan worden met KNLTB
goedgekeurde ballen; De dubbels worden gespeeld met de ballen van de single
De dag zelf
1. Zorg ervoor dat je op tijd bent, zodat op tijd gestart kan worden. Of misschien vooraf een
kopje koffie drinken met de tegenstanders?
2. De aanvoerder van de thuisploeg maakt het speelschema voor de dag
3. Elke wedstrijd duurt een uur. Er worden sets gespeeld tot de 4 (bij 3-3 tiebreak). Voor elke
gewonnen set krijg je 2 punten. Sta je in de tweede (of derde) set voor dan krijg je 1 punt.
Sta je in de tweede (of derde) set 2 games voor, dan krijg je 2 punten (dus hetzelfde
aantal punten als wanneer je de hele set wint).
Bij een gelijke stand in de set krijgt iedere speler / team ieder 1 punt
4. Alle potentiele conflicten lost iedereen zelf met elkaar op.
5. Vul op het einde van de speeldag het wedstrijdformulier in en mail dit naar
info@seniortennisnederland.info
6. Het spreekt natuurlijk vanzelf om de middag af te sluiten met een hapje en een drankje op
eigen kosten van de teams
7. We gaan er vanuit dat iedere thuisspelende de op dat moment geldende Corona
maatregelen volgens de richtlijn van de KNLTB toepast
Puntentelling
Een wedstrijd bestaat uit 12 partijen en in iedere wedstrijd is 1 punt te verdienen. Op basis van de
gewonnen sets worden ook punten toegekend die meetellen als doelsaldo. Zie verder het
wedstrijdformulier zoals gemaild aan de teamcaptains. De wedstrijdformulieren dienen door de
teamcaptain van de thuisspelende ploeg binnen 2 dagen ingevuld ingestuurd te worden aan STN
via info@seniortennisnederland.info. Het wedstrijdformulier wordt gecheckt door STN en de
uitslagen worden verwerkt en binnen 1 week gepubliceerd en daardoor te volgen via deze website.

Teambijdrage
De deelname van een team wordt definitief door de teambijdrage uiterlijk 1 november a.s. te
voldoen. De teambijdrage 2021 – 2022 is vastgesteld op € 100,- per team. De kosten voor de 3e
thuiswedstrijd in de categorie 45 t/m 54 jaar worden voorgeschoten door STN en doorbelast aan
de betreffende teams (plus € 140,- / team). In de teambijdrage van zijn ook opgenomen de
opstartkosten van Senior Tennis Nederland (o.a. licentie website, nieuwsbrief, oprichten
rechtspersoonlijkheid VOF).
Iedere teamcaptain organiseert de twee thuiswedstrijden (baanhuur, ballen en koffie/thee bij
ontvangst) en belast deze kosten via de spelersbijdrage door aan de spelers / speelsters binnen
het team.

