
 

 

 

Reglement OGTB 35+ zomeravondcompetitie 2016.  

 

1. Zij die dit kalenderjaar 35 jaar of ouder worden, mogen meedoen. 

KNLTB competitiespelers mogen daarnaast ook OGTB 35+ competitie spelen. 

 

2. Een team schrijft zich in met twee dames en twee heren. 

 

3. Vervanging:  

Deelnemers met een speelsterkte van 7 of lager mogen worden vervangen door iemand 

met een speelsterkte van 7 of lager . 

Alleen deelnemers met speelsterkte 6 mogen worden vervangen door iemand met ook 

een speelsterkte 6 of lager. 

Alleen deelnemers met speelsterkte 5 mogen worden vervangen door iemand met ook 

een speelsterkte 5 of lager. Enz.  

Bij de poulewedstrijden mag er maximaal met 2 invallers worden gespeeld!  

Een wisselspeler mag tijdens de wedstrijd alleen worden ingezet bij een duidelijke 

blessure. Een reeds aangevangen wedstrijd wordt als verloren beschouwd. Uitslag 1-0. 

 

4. Op het uitslagenformulier dienen naast de namen van de deelnemers, ook de 

bondsnummers te worden ingevuld.  

 

5. De contactpersonen van de teams in dezelfde poule stellen in onderling overleg de 

speeldata vast. 

 

6.  Let op; alle wedstrijden  moeten voor 1 augustus gespeeld zijn! 
 

7. Er wordt een hele competitie gespeeld, dat wil zeggen ieder team uit een poule speelt 2 

keer tegen ieder ander team uit die poule en wel een keer uit en een keer thuis. 

 

8. Er wordt per keer 1 DD, 1 HD en 2 GD gespeeld. De puntentelling is als volgt: voor 

een gewonnen wedstrijd 2 punten, bij gelijke stand 1 punt en bij verlies 0 punten.  

      Bij een afgebroken wedstrijd/niet gespeelde wedstrijd dient een uitslag van 1-0 te 

      worden ingevuld. De games zijn alleen bij een gelijke stand aan het eind van de 

      competitie van  belang. 

 

9. Per wedstrijd wordt drie kwartier gespeeld. Bij belsignaal de game uitspelen. 

 

10. Het thuisspelende team zorgt voor goede ballen. 

 

11. Aan het eind van de competitie wordt om het algemeen kampioenschap van deze    

      competitie gespeeld. Hieraan doen 6 poulewinnaars mee, er wordt eerst een voorronde   

gespeeld. In deze voorronde spelen de poulewinnaars één keer tegen elkaar om een 

finaleplaats.(Afhankelijk van het aantal poules bestaat de mogelijkheid dat een aantal 

poulewinnaars twee wedstrijden moeten spelen) 

De speeldatum en plaats kan men in onderling overleg vaststellen, maar wel voor 15 

september. 

De winnaars die hieruit voortkomen zullen, op zaterdag 24 september (uitwijkdatum 

zondag 25 september ) op het tennispark van Aloë  in Zuidbroek strijden om het 

algemeen kampioenschap.  

 

 



De teams moeten van dezelfde samenstelling zijn als bij de reguliere competitie. 

Maximaal 1 vervanger is toegestaan, mits deze voldoet aan de voorwaarden  en regels 

die gelden voor deelname aan deze competitie. Bij verhindering van de poulewinnaar 

mag de verliezende tegenpartij invallen. (deze verliezende tegenpartij krijgt dan ook 

het recht op de uitwijkdatum te spelen). 

 

12. Men is verplicht de uitslagenformulieren uiterlijk 1 dag na de gespeelde 

wedstrijd volledig ingevuld te e-mailen naar zwaluw20@gmail.com .. 

 

13. Ingeschreven teams betalen € 15,- inschrijfgeld. 

 

14. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het OGTB bestuur. 

 

 

Wij wensen u allen een plezierige competitie!!!  

OGTB 35+ competitieleiders: 

 

Derk Smedes       Lo Meijerhof    

Zwaluw 20      Kwikstaart 36   

9628 EL Siddeburen     9628 EN Siddeburen 

Tel. 0598 432402     Tel. 0598 432108 

zwaluw20@gmail.com     lomeijerhof@gmail.com    
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