Regels toernooien
Voor een gewonnen wedstrijd krijgt een team/speler 2 punten, bij een gelijke
stand 1 punt en bij verlies (uiteraard) geen punt. Het aantal games voor en
tegen wordt eveneens bij gehouden. Na afloop is degene met de meeste punten
winnaar van het toernooi. Bij een gelijk aantal punten bepaald het aantal
gewonnen games wie winnaar is en is dat ook gelijk dan wordt gekeken naar het
aantal games tegen. Degene met de minste games tegen, eindigt dan hoger.
Mocht dat nog geen uitsluitsel geven, dan kan nog gekeken worden naar
eventuele onderlinge resultaten.

Regels Clubkampioenschappen
Beginnen
Er wordt getost wie mag beginnen met serveren, tenzij anders bepaald. Degene
die de toss wint mag bepalen wie eerst serveert.
Puntentelling
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Bij een 6-6 stand wordt een tie-break
gespeeld. (zie spelregels tiebreak)
Tiebreak (spelregels)
De speler die aan de beurt was om in de volgende (13e) game te serveren
begint als eerste in de tie-break.
 De speler die de tie-break met de opslag begint, serveert voor één punt.
De eerste service wordt van de rechterkant geslagen.
 Vervolgens worden er steeds twee punten achter elkaar geserveerd. De
eerste opslag is nu altijd aan de linker kant.
 Als er zes punten zijn gespeeld, moet er worden gewisseld van speelhelft.
 De speler die het eerst 7 punten bezit (met een voorsprong van minimaal
twee punten) heeft de tie-break en daarmee de set gewonnen. Wordt er in
die tie-break een 6-6 stand bereikt, dan moet men zo lang doorgaan,
totdat een van beide spelers een voorsprong van 2 punten behaald heeft.
 Na afloop van de tie-break wordt er opnieuw van speelhelft gewisseld.
 De speler die (het duo dat) in de tie-break met serveren is begonnen,
ontvangt de service in de eerste game van de volgende set.
(afgeleid van de officiële reglementen van de KNLTB)
De winnaar


Voor een gewonnen wedstrijd krijgt een team/speler 2 punten en bij verlies
(uiteraard) geen punt. Als alle wedstrijden zijn gespeeld, is het team/de speler
met de meeste punten winnaar van het toernooi. Bij een gelijk aantal punten
wordt in eerste instantie gekeken naar het aantal sets tegen. Degene met de
minste verloren sets eindigt hoger. Is dat aantal gelijk, dan wordt vervolgens
gekeken naar het aantal verloren games. Degene met de minste verloren games
eindigt hoger. Mocht dat nog geen uitsluitsel geven, dan geeft het onderlinge
resultaat de doorslag.
P.S.: Bij veel deelname kan er voor gekozen worden de teams/deelnemers in poules in te delen,
om het aantal wedstrijden enigszins te beperken. De eindstand in de poules wordt als
hiervoor beschreven bepaald, alvorens beslissingswedstrijden worden gespeeld om de 1e en
2e plaats (door de beide poulewinnaars), om de 3e en 4e plaats (door de nummers twee van
beide poules), enz.

