SUSA Student Beach Games 2017

Reglement beachtennis
1. Op het NSK Beachtennis is het Evenementenreglement 2018 van SSN van toepassing.
2. Het betreft een gesloten toernooi
3. Het inschrijfgeld voor deelname aan het NSK is €40,- per team. De voorwaarden voor het
terugvorderen van inschrijfgeld staan beschreven in het Algemeen Reglement SUSA Student
Beach Games.
4. Er wordt gestreden in de categorieën herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel.
5. In de voorrondes wordt gespeeld via een poulesysteem, welke afhankelijk is van het aantal
aanmeldingen. Na deze voorrondes volgt er een knock-outfase.
6. De indeling van de poules in de voorrondes geschiedt via een loting.
7. Elk team bestaat uit twee spelers. Het is gedurende het toernooi niet mogelijk om van partner
te wisselen.
8. We spelen volgens het ‘best-of-three-sets’-systeem, wat betekent dat de wedstrijd wordt
gewonnen door het team dat als eerste twee sets gewonnen heeft.
9. De telmethode in een set is de “tiebreakset”. Het eerste dubbelteam dat 6 games wint, wint de
set, mits het verschil met de tegenstanders ten minste 2 games bedraagt. Bij een gelijke stand
van 6 games wordt er een tiebreakgame gespeeld.
10. In de poulefase worden er in plaats van een eventuele derde set, een super tie break
gespeeld, waarbij het team dat als eerst 10 punten speelt wint en men minimaal 2 punten
verschil heeft. In de eindrondes (4 & 5) wordt de derde set gewoon uitgespeeld zoals in punt 9
beschreven.
11. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar
te zijn. Indien het team niet aanwezig is op het aangegeven tijdstip, dan verliest het team de
wedstrijd met 0-2 in sets en 0-6, 0-6 in games.
12. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op en een verloren wedstrijd levert 0 punten op.
13. Indien teams in de poulefase op een gelijk aantal punten eindigen, dan beslist het onderlinge
resultaat. Kan op deze manier geen beslissing worden bereikt, dan beslist het verschil in sets.
Is ook dit gelijk wordt er gekeken naar het aantal gewonnen sets, daarna naar het verschil in
games en tot slot het aantal gewonnen games. Is ook dit gelijk dan wordt er op basis van
loting bepaald wie verder gaat naar de volgende ronde.
14. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de
beachtennisregels van de KNLTB van kracht.

