Tie-Break Hussel ladder regelementje/afspraken
Doel van de Tie-Break husselladder is om gedurende het seizoen zoveel mogelijk punten te verdienen
op de hussels en op die manier aan het eind van het seizoen de beloning voor hoogst geëindigde
deelnemer en -deelneemster in ontvangst te nemen.
Hiervoor hebben we onderstaande regels opgesteld.
1) Op elke hussel kan iedere Tie-Break speler punten verdienen
2) Iedereen is op elk husselmoment welkom
3) De samenstelling van de hussels wordt door het lot bepaald. Hiervoor worden de rackets van
de deelnemers verzameld, en willekeurig tot “dubbels” samengevoegd.
4) De uitslag van elke onderlinge wedstrijd bepaalt het aantal verkregen punten, waarbij we als
volgt te werk gaan:
a. Team a – Team b, uitslag 7 -2. Dit heeft tot gevolg dat de spelers in team a ieder 7
punten kunnen krijgen, de spelers van team b kunnen ieder 2 punten krijgen.
b. Van ieder team (dus zowel van het winnende als van het verliezende team) geeft
één persoon per e-mail de uitslag van deze partij door aan de activiteitencommissie
door een e-mail te sturen naar: activiteiten@tie-break-leidschendam.nl . Vermeld
hierin met wie je hebt gespeeld, tegen wie je hebt gespeeld, en de uitslag.
c. Op basis hiervan kunnen de vier spelers hun verworven punten toegekend krijgen.
d. Als een uitslag slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen door het winnende team)
wordt doorgegeven, zal deze ook alleen voor dat betreffende team worden verwerkt.
Als het verliezende team ook de punten wil krijgen moet dit team dus óók zelf de
stand doorgeven.
e. Als een uitslag niet wordt doorgegeven wordt deze uiteraard ook niet verwerkt.
5) Omdat er meerdere partijen per avond door deelnemers worden gespeeld, is het belangrijk
met elkaar af te spreken wie welke uitslagen bij de activiteitencommissie meldt.
6) De activiteiten commissie zal de stand na iedere hussel bijwerken en op de site vermelden.
Mochten er naar aanleiding van deze afspraken vragen zijn, schroom niet om ons te benaderen. Het
is ook voor ons een eerste aanzet om te komen tot meer spel en deelname.
De activiteitencommissie,
Petra en Theo

