Reglement Zomerladder 2020
Deelname
Seniorleden van TVM kunnen deelnemen aan de Zomerladder middels aanmelding via
het inschrijfformulier.
Periode
De Zomerladder 2020 duurt van 3 juli tot en met 10 september. De eerste periode loopt
van vrijdag 3 juli t/m dinsdag 4 augustus en de tweede periode loopt van vrijdag 7
augustus tm donderdag 10 september. Als de organisatie het nodig acht zal er afgeweken
worden van bovenstaande periodes.
Kosten
Meedoen aan de Zomerladder brengt voor de deelnemers geen kosten met zich mee.
Communicatie
De organisatie communiceert met de deelnemers via de mail. Er is geen openings- of
afsluitingsbijeenkomst gepland.
Afhangen
Er zijn geen vaste speelmomenten voor de Zomerladder. Deelnemers zijn vrij om de
wedstrijden in onderling overleg in te plannen. Er moet afgehangen worden volgens het
voor TVM geldende afhangsysteem
Speelballen
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor goede speelballen.
Indeling
De organisatie maakt de poule-indeling van de eerste periode op basis van de opgegeven
speelsterktes en eigen inzichten van de organisatie. De poules zullen afhankelijk van het
totaal aantal deelnemers ingedeeld worden. De organisatie denkt aan 3 tot 5 deelnemers /
koppels per poule.
Spelregels
Per partij wordt een uur gespeeld (inclusief inspelen). Er wordt gespeeld om games, deze
worden gedurende de speeltijd doorgeteld. De stand moet opgeschreven worden op de
uitslagenlijst die in het clubhuis hangt. Als de tegenpartij niet komt opdagen, of minder
dan een half uur van tevoren afmeldt, of niet meewerkt aan het maken van een afspraak,
dan mag een stand van 10-0 worden opgeschreven. Als er niet wordt gespeeld,
bijvoorbeeld vanwege een blessure, dan wordt geen uitslag genoteerd. Bij blessures, dit
graag direct melden bij de organisatie.
Puntentelling
Het spelen van een wedstrijd levert 1 punt op.
Het spelen van alle wedstrijden levert 0,5 punt op.
Winst levert 2 punten op.
Gelijkspel levert 1 punt op.

Nieuwe indeling
De organisatie zal na het einde van de eerste speelperiode ahv van de uitslagen en de
geldende tellingsregels de stand bepalen. Deze stand vormt de basis voor de pouleindeling van de tweede periode maken. De organisatie houdt zich het recht voor hiervan
naar eigen inzicht af te wijken. Over uitslagen en indelingen kan niet gecommuniceerd
worden. Na afloop van de tweede ladderperiode zal de organisatie de einduitslag mailen.
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