
REGLEMENT LADDERCOMPETITIE 

1. Deelnemers 

 De laddercompetitie staat open voor alle winterleden. Er wordt een aparte
ladder opgesteld per geslacht afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

2. Wedstrijdreglement 
 
a. Uitdagen 

Elke speler kan een andere speler uitdagen die maximaal 3 plaatsen hoger
gerangschikt staat (zie ladder via de online link). 

Een uitdaging is pas geldig als deze ingevuld staat in de online file. 

b. Fast lane zones  (blauwe zones) 

Er bevinden zich ook 2 fast lane zones, waarin de speler zowel kan
promoveren als degraderen naar een hogere of lagere ladder.
Binnen deze zones, kan de uitdager meerdere personen binnen de zone (ook
van de hogere ladder) uitdagen en bij winst een grote sprong maken in de
ranking.

c. Lager gerankte speler

Een speler uitdagen die lager geklasseerd op de ladder staat, is niet
toegelaten. Er is trouwens slechts één uitdaging per week toegelaten. 
De uitdager moet eerst zijn wedstrijd gespeeld hebben voor hij opnieuw mag
uitdagen of uitgedaagd worden. 

3. Ranschikking 
 
Zodra een speler een tegenspeler uitdaagt, dient de wedstrijd ingegeven te
worden via de online link. Vergeet zeker geen terrein te reserveren!
Jullie spelen max 60 minuten, waarvan 10 minuten opwarming en 50
minuten wedstrijd. De gespeelde games worden gewoon opgeteld
doorgeteld.  Indien na 60 minuten spelen de score gelijk is, behoudt de
speler die werd uitgedaagd zijn initiële ranking.
Na de wedstrijd geeft de speler de uitgedaagde online de winnaar in,
waardoor de ranking automatisch wordt aangepast.



Kolom A =  Datum wedstrijd 
Kolom B =  Uitdager 
Kolom C =  Tegenstander 

Kolom D = Winnaar 
Kolom G = stand (eerste score = winnaar) 
 

Oranje =  uitslag voorgaande uitdaging is niet ingegeven dus ladder is
mogelijk niet correct. 
Rood = match niet toegelaten wegens meer dan 3 plaatsen verschil.
Ladders is mogelijk niet correct. 

5. Uitleg online file 

In te vullen bij uitdaging: 

Na de wedstrijd 

Foutmelding online file

Problemen bij ingave : ladder@tc-denotter.be. 

4.  Verlet 
 
Indien de uitgedaagde speler om één of andere reden niet in de
mogelijkheid is om de wedstrijd te spelen, dient dit gemeld te worden aan
de wedstrijdleiding via email ladder@tc-denotter.be. 

Indien de speler méér dan 1 keer per maand de uitdaging niet kan
aangaan, kan de wedstrijdleiding overgaan tot verlies van de match en
resulteert dit in een plaatswissel op de ladder. 

6. Wedstrijdleiding 
 
Het sportcomité 


