
1. Er worden alleen dubbels gespeeld in de volgende categorieën  
• Dames dubbel 
• Heren dubbel 
• Gemengd dubbel 

2. De competitie start na de KNLTB-najaarscompetitie en duurt tot eind maart. Er 
wordt gespeeld op zondag van 12.00 – 20.00 uur. 

3. De kosten bedragen € 110,- per persoon, per onderdeel, dit is incl. 2 blikken 
ballen per team. Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan voor de eerste 
wedstrijddag. Inschrijven voor de competitie verplicht tot het betalen van het 
inschrijfgeld. 

4. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KNLTB of  een contractbaan te  
hebben in de Fablohal. Zij die wel KNLTB-lid zijn dienen bij inschrijving de 
speelsterkte op te geven die op het KNLTB-pasje staat.  

5. De teams worden in poules op sterkte ingedeeld ahv de opgegeven 
speelsterkte. 

6. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de poule-indeling te 
veranderen als de sterktes daar aanleiding toe geven.  

7. Ieder team speelt minimaal 10 wedstrijden. 
8. Elk team dient 10 minuten voor aanvang van de partij aanwezig te zijn en het 

wedstrijdformulier op te halen aan de bar. Na afloop van de partij dient het 
wedstrijdformulier ingevuld aan de bar afgegeven te worden.  

9. De wedstrijdduur bedraagt 1 ½ uur en wordt als volgt ingedeeld; 1ste set van 
50 minuten, dit is incl. 10 minuten inspelen. De 2de set duurt 40 minuten. Na 
iedere set gaat er een bel. Winnaar van de set is het team dat de meeste games 
heeft gewonnen. Bij 6 wordt er doorgeteld tot de bel gaat. 12-8 is dus mogelijk. 
Als de bel gaat wordt er direct gestopt met spelen. De rally wordt dus niet 
uitgespeeld. Alleen volledig gespeelde games tellen mee voor de uitslag. Ieder 
team begint een set met serveren, de toss bepaalt wie de eerste set begint met 
de service. Na de 1ste set wordt er gewisseld van baanhelft. 

10. Een gewonnen set levert 2 punten op, is de stand gelijk bijv. 7-7 dan krijgen 
beide teams 1 punt. 

11. Bij verhindering mag men een invaller regelen die een gelijke sterkte heeft als 
de speler die verhinderd is. Het is niet toegestaan om een geheel nieuw team te 
laten invallen. Het verplaatsen van een wedstrijd is na overleg met de 
wedstrijdleiding mogelijk. De nieuw ingeplande wedstrijd moet wel binnen 2 
weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. 

12. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om een bepaalde categorie af te 
gelasten bij onvoldoende inschrijvingen. 

13. Het dragen van indoor tennisschoenen is verplicht. 
14. Wegblijven zonder opgaaf van reden betekent wedstrijdverlies (6-2 / 6-2) en 

het recht aan de wedstrijdleiding om u en uw partner verder uit te sluiten van 
deelname aan de competitie.  

15. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
16. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Wees sportief! 


