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Tim Verbaas
t.verbaas@dordrecht.nl
Ven , De heer M.M.C. (Marco)
mvanderven@insulacollege.nl
van der
Vogelaar , De heer M. (Maurice)
m.vogelaar@dalton-dordrecht.nl
Marrewijk , Mevrouw N. (Nicole)
nma@laurenslyceum.nl
van
Santema , Mevrouw P.N.A. Santema@erasmiaans.nl
(Petra)
12
48

Adres: Schenkeldijk 13, 3328 LE Dordrecht
* Een wedstrijd duurt 40 minuten, er is 5 minuten wisseltijd
* 5 minuten wisseltijd betekend: oude spelers verlaten het veld, nieuwe spelers gaan de baan op en spelen in tot aan de begintijd. Dan begint de wedstrijd
* bij meerdere poules gaat nummer 1 van de poule door naar Finale
* Aanwezig 9.30 uur
* Er worden alleen Dubbelspellen gespeeld!
* iedere gewonnen wedstrijd 2 pnt, gelijk 1 pnt
* winnaar: eerst wedstrijdpunten, daarna punt saldo, daarna gewonnen punten
* per baan zorgt 1 school voor toezicht etc (zie gele kolom)
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Reglement - Tennis 2021-2022
Algemene bepalingen:
 Er wordt gewerkt in vijf categorieën:
o klas 1 – 2 recreatie
o klas 3 – 4 recreatie
o schoolteam recreatie
o klas 1 – 3 competitie
o schoolteam competitie
 Er zijn twee speelsterktes:
o Recreatie (niet-clubspelers en clubspelers speelsterkte 7, 8 of 9).
o Competitie (clubspelers met speelsterkte 1 t/m 6).
 Een speler mag maar voor één team uitkomen.

Klas 1-2 recreatie
Klas 3-4 recreatie
Schoolteam recreatie

Toegestaan:

Niet toegestaan:

Leerlingen uit klas 1 en/of klas 2

Leerlingen uit klas 3 of hoger

Speelsterktes 7, 8 of 9

Speelsterktes 1 t/m 6

Leerlingen uit klas 1 t/m 4

Leerlingen uit klas 5 of hoger

Speelsterktes 7, 8 of 9

Speelsterktes 1 t/m 6

Leerlingen uit klas 1 t/m 6

Speelsterktes 1 t/m 6

Speelsterktes 7, 8 of 9
Klas 1-3 competitie

Leerlingen uit klas 1 t/m 3

Leerlingen uit klas 4 of hoger

Alle speelsterktes
Schoolteam

Leerlingen uit klas 1 t/m 6

competitie

Alle speelsterktes











Voor categorie klas 1-2 recreatie geldt:
o Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 spelers.
o Een wedstrijd is een dubbelpartij.
o In deze categorie mag een team bestaan uit een gemengd dubbel, een jongens dubbel of een meisjes dubbel!
o Alle dubbels spelen gewoon tegen elkaar en worden niet apart naar sekse in poules geplaatst!
Voor alle overige categorieën geldt:
o Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 spelers, waarvan minimaal één meisje.
o Een wedstrijd is een gemengd dubbelpartij.

Een meisje mag wel als heer spelen. Andersom kan dit niet.
Indien één of meer teamleden speelsterkte 1 t/m 6 speelt of heeft gespeeld dan dient dit team uit te komen in de categorie competitie.
Er kan met meerdere teams in dezelfde categorie ingeschreven worden, mits er ruimte is.
De spelers in het bezit van een officiële KNLTB tennispas dienen deze op verzoek van de wedstrijdleider te kunnen tonen.
Voldoet een team niet aan de samenstelling vastgesteld in de reglementen, dan doet het team mee buiten mededinging.
Begeleiders wordt nadrukkelijk gevraagd niet te coachen! Van de leerlingen wordt verwacht dat zij in onderling overleg geschillen oplossen zonder tussenkomst van begeleiders/begeleidend docenten! Tijdens The School Final wordt hiero

De Olympic Moves spelregels:
Er wordt gespeeld volgens de onderstaande Olympic Moves spelregels:
 Opstellingen bij afwijkende teamsamenstelling:
o Teams zonder jongen(s) kunnen in alle categorieën gewoon deelnemen.
 Er wordt gespeeld volgens het Tie-break principe: Door middel van een toss wordt bepaald welk team als eerste serveert. Dit team serveert één punt. Daarna wordt door elk team steeds twee punten geserveerd.
 Gedurende een wedstrijd kan er niet gewisseld worden.
 Er wordt doorgeteld tot het eindsignaal. Een eindstand kan dus bv 22 - 4 zijn.
 Het begin- en eindsignaal wordt gegeven.
 Bij het eindsignaal wordt onmiddellijk gestopt. De rally wordt niet afgemaakt. Eventuele discussies over punten ontstaan “tijdens” het eindsignaal moeten worden afgehandeld met een “let”.
 Tijdrekken wordt gezien als erg onsportief en moet te allen tijde ontmoedigd worden door de begeleiders!
 Bij minder dan vijf minuten te laat op het speelveld verschijnen start de wedstrijd met een 5-0 stand. Bij meer dan vijf minuten te laat verschijnen wordt de wedstrijd met 10-0 verloren verklaard. Het alsnog spelen van de wedstrijd heeft ge
 De organisatie van een regionale finale mag zelf bepalen op welke ondergrond er gespeeld wordt.
Puntentelling:







Per wedstrijd worden twee punten toegekend. Bij winst krijgt de winnaar twee punten en de verliezer nul punten. Bij gelijkspel krijgen beiden één punt.
Het team met de meeste wedstrijdpunten is de winnaar in de poule.
Bij gelijk eindigen in de poule wordt eerst gekeken naar het onderlinge resultaat. Indien dit gelijk is wordt gekeken naar de doelsaldo’s van alle gespeelde wedstrijden in de poule (dus van alle in de poule gespeelde wedstrijden wordt de u
De winnende teams uit de regionale finales gaan door naar de finale.
Het team dat in de finale wint wordt in haar klasse Nederlands kampioen schooltennis.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding eventueel na contact met de afdeling schoolsport van de KVLO.
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BAAN 1
A1-A2
A5-A6
A4-A5
A4-A2
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BAAN 2
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A2-A3
A1-A6
A3-A1
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punten

Laurens Lyceum 1-2a
Laurens Lyceum 1-2b
Laurens Lyceum 1-2c
Laurens Lyceum 1-2d
Erasmiaans Gymnasium 1-2a
Erasmiaans Gymnasium 1-2b

speeltijden
1

10.00-10.40

2

10.45-11.25

3

11.30-12.10

4

12.15-12.55

5

13.00-13.40

6

13.45-14.25

7

14.30-15.10

8

15.15-15.55

A6-A3
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BAAN 10
A1-A2
A5-A6
A4-A5
A4-A2
A6-A2
A6-A4

BAAN 11
A3-A4
A2-A3
A1-A6
A3-A1
A5-A3
A5-A1
A4-A1
A5-A2

Insula College Koningstraat 3-4A
Insula College Koningstraat 3-4B
Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg 3-4
Erasmiaans Gymnasium 3-4A
Erasmiaans Gymnasium 3-4B
Erasmiaans Gymnasium RC
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2

10.45-11.25

3

11.30-12.10

4

12.15-12.55

5

13.00-13.40

6

13.45-14.25

7

14.30-15.10

8

15.15-15.55

A6-A3

