
Reglement Laddercompetitie

1. Deelnemers 

De laddercompetitie staat open voor alle volwassen spelers die zomerlid zijn bij TC
ISC.
Er wordt een dames- en herenreeks voorzien.

2. Inschrijving 

a. Praktisch
Inschrijving gebeurt door te mailen naar info@isctennisacademie.be. Na inschrijving
krijgt de speler een bevestigingsmail gestuurd met daarin de nodige login-gegevens
om te kunnen inloggen op de website van de laddercompetitie.

b. Aanvang laddercompetitie
De laddercompetitie start vanaf begin mei en loopt over het volledige zomerseizoen. 

c. Inschrijven na aanvang competitie 
Inschrijvingen na de aanvang van de laddercompetitie zijn steeds mogelijk. Nieuwe
spelers  worden  aan  de  laddercompetitie  toegevoegd  op  de  laatste  plaats  in  de
rangschikking.

3. Wedstrijdreglement 

a. Uitdagen 
Elke  speler  krijgt  login-gegevens  die  nodig  zijn  om  te  kunnen  inloggen  op
http://isctennis.ddns.net:7349  waar men alle gegevens (naam, email en gsm-nummer)
van alle deelnemers kan vinden.

Een  speler  mag  een  andere  speler  uitdagen  die  maximaal  5  plaatsen  hoger
gerangschikt staat (zie rangschikking).  Er is slechts één uitdaging per keer toegelaten.
De  uitdager  moet  eerst  zijn  wedstrijd  gespeeld  hebben  voor  hij  opnieuw  mag
uitdagen. 
 
b. Wedstrijd spelen 
1)De uitdager reserveert een terrein op dag en uur dat overeen gekomen wordt tussen
beide spelers. (Terrein reserveren via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen)
De wedstrijd moet binnen de week gespeeld worden. 

Een wedstrijd duurt 60 minuten. Hierin worden 5 minuten opwarming en 55 minuten
spel voorzien. De winnaar is de persoon die in 55 minuten de meeste spelletjes behaalt
(zie ook puntentelling). 

Er wordt gespeeld met eigen ballen voorzien door één van de twee spelers.

http://isctennis.ddns.net:7349/


c. Winst en verlies 
De uitdager geeft de uitslag van de wedstrijd in op http://isctennis.ddns.net:7349, de
rangschikking wordt automatisch aangepast.

 Wanneer  de  uitdager  gewonnen  heeft,  neemt  hij  de  plaats  in  van  de
uitgedaagde. De spelers tussen de uitdager en uitgedaagde zakken allen één
plaats. 

 Wanneer de uitdager verloren heeft, blijven de uitdager en uitgedaagde op hun
plaats. 

d. Verandering rangschikking gedurende de periode van uitdaging 
Indien de  uitgedaagde in  rang gestegen is  in  de periode  tussen uitnodiging en  de
match zelf, wordt de match toch nog gespeeld ook al kan het verschil meer bedragen
dan 5 plaatsen.
Zakt  de  uitgedaagde,  maar  blijft  deze  boven de  uitdager,  dan  wordt  de  wedstrijd
gewoon gespeeld. Anders wordt de uitgedaagde zelf de uitdager.

e. Bijzonderheden
 Bij langdurige inactiviteit (3 weken geen wedstrijd spelen) van een speler zakt

deze automatisch 1 plaats op de ladder. 

f. Puntentelling 
De  puntentelling  is  doorlopend  (spellen  doortellen).  Er  wordt  dus  niet  in  sets
gespeeld. 

4. Tornooileider
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