NIEUW: LADDERCOMPETITIE (start per 1 april)
De Laddercompetitie is een enkel competitie (Senioren) die uitsluitend gericht is op leden
van de vereniging. Doel is om een wedstrijdelement in te bouwen en regelmatig tegen
verschillende mensen te spelen.
Wat is een laddercompetitie: De laddercompetitie is een tennis uitdaagsysteem, waarbij
spelers elkaar – volgens bepaalde regels – individueel kunnen uitdagen tot een officiële
tennispartij met als doel steeds hoger op de “ladder” te komen. Wij hebben gekozen voor
het ’piramidemodel’, waarbij je verticaal kunt uitdagen: van onder naar boven.
Bij de start van de laddercompetitie staan de namen van de spelers in een ‘ladder’
opgesteld. “Naar aanleiding van gewonnen en verloren wedstrijden verandert de stand van
de piramide. Label worden omgewisseld bij winst en verlies. Zodoende beklim of daal je op
de ladder. Eind november wordt de ladderkampioen bekendgemaakt. Word jij de nieuwe
ladderkampioen?
Hoe aanmelden?
 Installeer de App: Slappy
 Selecteer taal
 klik onderaan op ‘maak een account’ en vervolgens klik je op ‘voer de
 laddercode/deelnemercode in’
 invullen laddercode 1ea135bc (Heren Enkel), en de code f1c58311 (Dames Enkel).
 klik vervolgens op ‘invoeren code’ om door te gaan naar de volgende pagina
 invullen persoonlijke (inlog)gegevens en klik vervolgens op bewaar
 klik op ‘login’ om in te loggen
 Je bent aangemeld en je kan nu andere tennissers uitdagen!
De App kent 4 modules: Ladder, Uitnodigingen, Resultaten en Babbelen.
 Ladder: klik op een persoon boven jou om deze uit te dagen (Spel regelen)
 Uitnodigingen: Je ziet hier de uitnodiging van jouw uitdager (accepteren, verzetten of
weigeren)
 Resultaten: overzicht van jouw resultaten en overall resultaten van gespeelde
wedstrijden
 Babbelen: hier kan je een bericht zetten die iedereen kan lezen.
Je kunt als speler nu deelnemen aan de tennisladder van TC Boshoven.
Het gaat om ‘the best of 3 sets’. Vergeet niet een baan te reserveren via het afhangbord.
Voor de actuele spelregels verwijzen we je naar de Spelregels Laddercompetite Senioren.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een e-mail tc@tcboshoven.nl met als onderwerp
Laddercompetitie.
Heel veel succes!
Met sportieve groet,
Lee van Greevenbroek
Beheerder/organisator Laddercompetitie

Spelregels laddercompetitie senioren
1. Je kunt iemand uitdagen die maximaal 3 plaatsen boven je staat.
2. Je spreekt zelf met een deelnemer van de tennisladder af; een uitnodiging kan je
sturen via Slappy. Ga naar de Ladder en klik op de naam van diegene die je wilt
uitdagen. Stuur een uitnodiging door te klikken op ‘Spel regelen’.
3. Samen met je tegenspeler bepaal je een dag en een tijdstip waarop je de wedstrijd
gaat spelen (binnen 2 weken).
4. Je moet als speler zelf kijken of er een baan beschikbaar is.
De beste tijden om af te spreken zijn: doordeweekse dagen vanaf 20.30 uur.
De meest rustige dagen zijn: donderdag en vrijdag en het weekend (indien er geen
competitie is)
5. Je dient de regels van het afhangen respecteren, een baan reserveren voor de
laddercompetitie is helaas niet mogelijk.
6. De wedstrijd kan niet gespeeld worden tijdens competities of interne activiteiten.
7. De uitdager zorgt voor de ballen en hangt de baan af met de pasjes.
8. Speel een gewone wedstrijd: om 2 gewonnen sets met een tiebreak bij 6-6 en een
super tiebreak als 3e set.
9. Komt een van de partijen zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip,
verliest die de wedstrijd.
10. Na de wedstrijd kan je het resultaat van de wedstrijd vastleggen in Slappy. Er volgt
automatisch bericht naar de tegenspeler
11. Wint de uitdager, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de
uitdager, blijven beide spelers op hun ladderplek.
12. Wanneer je iemand hebt uitgedaagd en niet hebt gewonnen, mag je die week niet
dezelfde speler weer uitdagen. Dezelfde leden kunnen elkaar niet binnen 1 week
uitdagen.
13. Na verwerkingen van de uitslagen volgen de nieuwe posities op de tennisladder.
Stond je op plek 20 en heb je gewonnen van plek 17 dan volgt na verwerking
uitslagen de wisseling van posities.
14. Leden die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden, zullen onderaan de
ladder worden toegevoegd.
15. TC kan indien gewenst wijzigingen doorvoeren mbt spelregels.
16. Bij meningsverschil, beslist de laddercoördinator.

