Uitdagen
 Tennisleden spreken zelf af met deelnemers uit de (nu nog alleen) enkelladder.
 Uitdaging wordt (na login) pas na acceptatie, als wedstrijd vastgelegd in het
laddersysteem.
 Deelnemers bepalen zelf tijdstip en welke dag ze de wedstrijd (van 60
minuten) spelen.
 Je speelt binnen 10 dagen na uitdaging de wedstrijd, tenzij je op vakantie of
geblesseerd bent. Lukt dit niet, dan heeft de uitdager de wedstrijd gewonnen.
 Heb je, of ben je, uitgedaagd dan mag je pas opnieuw uitdagen na het spelen van
de wedstrijd.
 Je mag eenzelfde persoon meerdere keren uitdagen, mits je beiden eerst een
andere wedstrijd hebt gespeeld.
 Maximaal 6 wedstrijden per week kan een deelnemer spelen.

Accepteren
 Spelers reserveren zelf een tennisbaan volgens de (afhang)regels van de
tennisclub.
 Indien een afgesproken wedstrijd niet doorgaat meldt 1 van de tennisspelers dit.
 Tegenstander ontvangt automatisch een bericht dat afgesproken wedstrijd niet
doorgaat.
 Komt 1 van de spelers zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip,
verliest hij of zij de tenniswedstrijd met 6-0.
 Wedstrijduitslag is op basis van gewonnen games (na 60 minuten spelen is de
stand bv. 8-3). Uitslag altijd invullen als 6-0 6-0 of 0-6 0-6 ivm verplicht
invoeren van 2 sets
Wedstrijduitslagen
 Na de wedstrijd meldt 1 van de spelers de uitslag via zijn/haar login van de
tennisladder. Automatisch volgt een bericht naar tegenspeler(s) en moet
de uitslag bevestigd worden.
 Punten worden na invulling van de wedstrijdstand verwerkt in overzicht van
“Uitslagen”. De winnaar krijgt ook 1 speelpunt voor de gewonnen wedstrijd.
 Wint de uitdager, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de
uitdager, blijven beide spelers op hun ladderplek.
 Bij onenigheid van een gespeelde partij wordt met de clubbeheerder overlegd.
Deze bemiddelt en helpt met zoeken naar een oplossing, uiteindelijk beslist de
clubbeheerder.
 Gelijkspel wordt ook verwerkt als spelstand, er worden geen punten toegekend.
Deze wedstrijd met stand wordt wel in menu “Uitslagen” in het overzicht
bewaard als ‘gespeelde wedstrijden’.
 Wanneer je iemand hebt uitgedaagd en niet hebt gewonnen, mag en kun je
dezelfde speler niet opnieuw uitdagen binnen deze week en je dient beiden een
andere wedstrijd gespeeld te hebben.
 Sta je in je tennisladder op plek nr. 12 en heb je gewonnen van nr. 8, is na
verwerking van de uitslag de wisseling van posities en is je nieuwe positie nr.8.

