Reglement laddercompetitie Ring Pass 2018/2019
1. De laddercompetitie loopt van 22 december tot het Beaujolais toernooi in november
2019. Inschrijving kan het hele seizoen. Bij later instromen wordt er onderaan de
ladder gestart.
2. De deelnemers worden in een rangvolgorde gezet. Het mogelijk beste koppel komt
onderaan de ladder, het team met een lagere ranking komt op de bovenste tree van
de ladder te staan. Op deze manier krijgen we de gewenste dynamiek op de ladder.
Richtlijn voor de ranking is het gemiddelde van het koppel.
3. We gebruiken weer hetzelfde digitale systeem, waarin de deelnemers zelf de
ladderwedstrijden kunnen afspreken. Op dit systeem komen ook de uitslagen en de
wijzigingen in de ladder te staan: http://www.tennisladder.eu/nl/informatie. Nieuwe
deelnemers krijgen een wachtwoord toegezonden om in te loggen, bij de deelnemers
van verleden jaar blijft het wachtwoord hetzelfde.
4. Het uitdagende koppel kan een koppel tot maximaal 3 treden boven hen uitdagen.
Richtlijn is dat de wedstrijd binnen twee weken wordt gespeeld.
5. Mocht een speler al uitgedaagd zijn door iemand anders op de ladder, dan kunt u
deze speler niet uitdagen totdat de uitslag van deze wedstrijd volledig is verwerkt.
6. Voordat u een speler opnieuw mag uitdagen, moet u beiden een wedstrijd op deze
ladder tegen iemand anders hebben gespeeld.
7. De uitslag van de wedstrijd geeft het winnende koppel door aan de site:
http://www.tennisladder.eu/nl/informatie
8. Als de uitdagers winnen nemen zij de plaats in van het uitgedaagde koppel, deze
laatste verhuizen naar de plaats van de uitdagers.
9. Het afwijzen van de uitdaging kan alleen als er een dringende reden voor is. Als de
koppels hier niet uitkomen schakelen zij de laddercoördinator in. Na overleg is
zijn/haar beslissing bindend voor beide partijen.
10. Wekelijks is er per beschikbare dagdelen één baan gereserveerd voor een
ladderwedstrijd. Aanmelden van de wedstrijd kan bij Agniet zodat zij voor 1,5 uur een
baan reserveert. Alle overige ladderwedstrijden moeten gewoon afhangen volgens
de regels.
11. Men mag niet langer dan 4 weken pauzeren(vanwege vakantie/ziekte e.d.). Word
je dan toch uitgedaagd dan ruil je van plaats. Dit telt als een verloren wedstrijd,
zodat er doorstroming mogelijk blijft. Het langdurige niet beschikbaar zijn graag
melden bij de laddercommissie. Als bij een dubbel een persoon zich terug trekt
wordt het koppel uit de competitie genomen.
12. In onderlinge overeenstemming mag bij een gelijke stand een 3e set worden
gespeeld i.p.v. een super tie break. Als er geen consensus is wordt er een super tie
break gespeeld. Er is dus altijd een winnaar.

