
Wedstrijdreglement TC Monnickendam 
 Winterkoppelcompetitie jeugd 

Algemeen: 

 De wedstrijden worden op zondag in de hal op het tennispark te Monnickendam 
gespeeld. 

 De wedstrijddagen (3e zondag in de maand) in 2017-2018 zijn: 
19 november 2017,  
17 december 2017,  
21 januari 2018,  
18 februari 2018 en  
18 maart 2018 

 Er wordt tussen 13.00 en 17.00 uur gespeeld. 

 Indien er niet genoeg inschrijvingen zijn, wordt dit aangepast door de 
wedstrijdcommissie. 

 Er wordt in een poulesysteem gespeeld op zoveel mogelijk gelijke sterkte. De 
indeling gebeurt in samenspraak met de tennisleraren. 

 Duur van de wedstrijd is 5 minuten inspelen, 50 minuten wedstrijd en daarna 5 
minuten voor het vegen en de baan verlaten. Dit geldt voor geel en groen. 

 Oranje speelt twee keer een half uur, normale telling. 

 De kinderen van rood komen elke keer om 13.00 uur allemaal tegelijk en spelen 
dan eerst een rondje dubbel en daarna wordt het uur volgemaakt met enkelspel. 

 Ieder deelnemer krijgt per e-mail de wedstrijdschema’s toegestuurd. 

Je moet 15 minuten voor jouw wedstrijd begint aanwezig zijn ! 

 Er worden games doorgeteld en bij het signaal wordt er meteen gestopt,dus niet de 
game afmaken! De partij begint op 0-0 

 Voor iedere gewonnen partij krijgt men 2 punten. 

 Bij gelijkspel ieder 1 punt. 

 Bij verlies geen punten. 

 Bij niet op komen dagen zonder afbericht heeft de tegenstander de partij gewonnen 
en krijgt 2 punten.. 

 Voor rood wordt een andere puntentelling gehanteerd. 
 

 Als je eens niet kan, mag je een vervanger regelen, mits die van gelijke sterkte is. 

 Als je als koppel, om welke reden dan ook, niet kunt komen, dan moet je zelf de 
tegenstander hiervan op de hoogte brengen en eventueel een nieuwe afspraak 
maken om de partij (buiten) in te halen. Wij hebben de hal alleen deze 5 dagen. 

 Als de tijd waarop je bent ingedeeld niet goed is, mag je zelf proberen te ruilen. 
 
Categorieën 

 Je kan je inschrijven in de jongensdubbel of de meisjesdubbel. 
 
 
 
 
 
 



Aanmelden 

Inschrijven kan alleen door middel van e-mail: Jck.tcm@gmail.com 

 

Vermeld bij inschrijving per e-mail: 
* je naam en geboortedatum 
*  je speelsterkte 
*  gegevens van je tennispartner (je partner moet zelf ook inschrijven!) 
 
 
Kosten: 
 
Per persoon te betalen 12,50 euro per inschrijving, te voldoen per overschrijving op 
rekeningno. NL54RABO0117063630 ten name van “de Stichting Tennishal 
Monnickendam”.  

 Vermeld bij de betaling de naam van de speler(s) waarvoor betaald wordt.  

 Dit bedrag per ommegaande overmaken. 
 
Wedstrijdleiding 
Jeugdcommissie TCMonnickendam  


