
Tennis 

Teamtoernooi voor dames, heren en mixed teams (jonger en ouder dan 40 jaar). Elk team bestaat uit 

2 tot maximaal 4 spelers in totaal. De deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in 

poules van 3 of 4 teams. Elke wedstrijd bestaat uit 3 wedstrijden in de volgende volgorde: 

dubbelspel, 1ste enkelspel, 2de enkelspel en wordt gespeeld met een tijdslimiet (50 minuten 

inclusief een warming-up van 5 minuten). Alleen games worden geteld en geen sets. De regels van de 

International Tennis Federation (ITF) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 

Teamtoernooi voor dames, heren en mixed teams. Spelers mogen maar aan één toernooi 

deelnemen. Alle groepen spelen een round robin. De beste teams na de eerste ronde strijden dan in 

een finale/halve finale. 

 

Wedstrijdregels 

De regels van de International Tennis Federation (ITF) zijn van toepassing. Elke wedstrijd is beperkt 

tot 45 minuten speeltijd. Alleen games die binnen de opgegeven speeltijd worden gespeeld, tellen 

mee voor de score. In het geval van gelijkspel, breekt het volgende spel het gelijkspel. Het enkelspel 

wordt bepaald op basis van speelvaardigheid. In principe moet de volgende speelvolgorde in acht 

worden genomen: Dubbel - Enkelspel 1 - Enkelspel 2 (onder voorbehoud van wijzigingen indien het 

schema dit vereist). In gemengd dubbel moeten spelers serveren aan tegenstanders van hetzelfde 

geslacht, d.w.z. man tegen man of vrouw tegen vrouw. De aanvoerder van het team moet ervoor 

zorgen dat alle spelers uiterlijk 30 minuten voor de starttijd bij de betreffende faciliteiten arriveren 

en zich ter plaatse melden bij de toernooidirecteur. De wedstrijdverslagen en ballen worden 

uitgedeeld op de sportlocaties. De wedstrijdverslagen dienen direct na afloop van de wedstrijden te 

worden ingeleverd bij de toernooidirecteur. De officiële toernooibal is de Dunlop. Houd er rekening 

mee dat bij ongunstige weersomstandigheden binnen wordt gespeeld. Alleen schone, niet-strepende 

tennisschoenen zijn binnenshuis toegestaan. Om deze reden is het noodzakelijk om twee paar 

tennisschoenen mee te nemen. 

 

Scoring 

De puntentelling binnen de groepen van 3, 4 of 5 teams volgt het puntensysteem (winst 2 punten – 

verlies 0 punten). Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben, zijn de beslissende factoren eerst 

de ontmoeting en vervolgens de betere spelverhouding. 


