
Teamtoernooi voor Heren en Gemengde teams (1 vrouw, 2 heren/onder en boven de 40 jaar). Een 

team bestaat uit 3 (maximaal 6) spelers. Elke wedstrijd zal bestaan uit de volgende wedstrijden: 3 

singles. De deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in poules van 3 tot 4 teams. Elke 

wedstrijd bestaat uit de best of 3 games van 11 punten (PAS). De regels van de World Squash 

Federation (WSF) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
De 4 teams in de categorie "Open Heren" spelen een eerste ronde in een groep van 4 (elk team 

speelt tegen alle tegenstanders in zijn groep). De eerste en tweede geplaatste teams strijden dan om 

de plaatsen 1 en 2, de derde en vierde geplaatste teams spelen om de plaatsen 3 en 4. 

De 9 teams in de categorie "Heren boven de 40" spelen een eerste ronde in drie groepen van 3. De 

eerste, tweede en derde geplaatste teams in elke groep strijden vervolgens om de plaatsen 1 t/m 9. 

Dus de nummer één geplaatste teams van elke poule spelen tegen elkaar voor plaats 1 t/m 3, de 

nummers 2 van elke poule spelen tegen elkaar voor plaats 4 t/m 6, de nummers 3 van elke poule 

spelen tegen elkaar voor plaats 7 t/m 9. 

De 9 teams in de categorie “Mixed Open” spelen een eerste ronde in drie groepen van 3. De eerste, 

tweede en derde geplaatste teams in elke groep strijden vervolgens om de plaatsen 1 t/m 9. Dus de 

nummer één geplaatste teams van elke groep speelt tegen elkaar voor plaats 1 t/m 3, de nummers 2 

van elke groep spelen tegen elkaar voor plaats 4 t/m 6, de nummers 3 van elke groep spelen tegen 

elkaar voor plaats 7 t/m 9. 

De 4 teams in de categorie "Mixed over 40" spelen een eerste ronde in een groep van 4 (elk team 

speelt tegen alle tegenstanders in zijn groep). De eerste en tweede geplaatste teams strijden dan om 

de plaatsen 1 en 2, de derde en vierde geplaatste teams spelen om de plaatsen 3 en 4. 

 

Wedstrijdregels 
In principe zijn de regels van de World Squash Federation (WSF) van toepassing. Elke wedstrijd 

bestaat uit het beste van 3 games tot 11 punten (point-a-rally). Het interval tussen de sets is 90 

seconden. De teams worden verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te 

melden bij de toernooidirecteur. De squashballen worden ter beschikking gesteld door de 

organisator (Dunlop Pro – Dubbele gele stip). Houd er rekening mee dat alleen niet-strepende 

indoorschoenen zijn toegestaan. De teamopstelling moet 30 minuten voor aanvang van de 

betreffende wedstrijd worden gemaakt en in overeenstemming met de werkelijke speelvaardigheid. 

Volgorde van wedstrijden voor de respectieve ontmoetingen: 1, 2 en 3. 

 

Scoring 
De puntentelling binnen de groep volgt het puntensysteem (winst 2 punten; verlies 0 punten). Als 

twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben, zijn de beslissende factoren eerst de 

ontmoeting, dan het spel, de set en de puntenverhouding. 

 

  



Belangrijke informatie 
Zorg ervoor dat u voldoende tijd neemt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te komen. 

Iedereen doet op eigen risico mee aan de European Company Sport Games 2022. 

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een passende ongevallenverzekering. 


