
Op dinsdag 25/9/2012 start de eerste box van dit seizoen.  Hieronder vind je het 
reglement. Inschrijven bij Willy (telefonisch, mondeling,-mail of sms) 

OPGELET : uiterste inschrijvingsdatum is 21/09/2011 ’s avonds. 

 
Reglement (super)boxcompetitie 

1. Elk seizoen worden er drie boxcompetities gespeeld. De eerste box is een superbox met alle ingeschreven spelers 
en loopt over zoveel dinsdagen als er spelers zijn. (inhaaldag inbegrepen).  De laatste twee worden gespeeld in 

groepen van maximaal 6 spelers en de competitie loopt over zes wedstrijdweken + een inhaalweek.                       

Na deze drie boxen kennen we de clubkampioen 2012/2013 !  
2. De speeldagen voor de superbox zijn zoveel dinsdagen als er spelers zijn. 
3. Het waarborgbedrag van de winnaar van een box groeit aan met € 3.   

Een forfaitscore vermindert de waarborg met € 1 in de box. 

4. De boxkalender wordt onder alle spelers verdeeld.  (Boxkalender, rangschikking en reglement zijn ook op de 
website te vinden.)  Zij moeten er voor zorgen dat op de laatste speeldag (van de inhaalweek) alle wedstrijden zijn 
gespeeld.  Te dien einde zijn de telefoonnummers van de spelers op het boxrooster vermeld. 

De op de boxkalender vermelde data zijn slechts richtdata.  De spelers dienen er voor te zorgen dat hun wedstrijd 
is gespeeld uiterlijk op de uiterste datum vermeld op het boxrooster.  Die uiterste datum is meestal bepalend om 
forfaitscore vast te stellen ! 

Aanvangsuur van de wedstrijd wordt onderling afgesproken (neem contact op met mekaar !), eventueel buiten de 
dinsdagavond. 

5. Bij gelijke klassering is de onderling gespeelde wedstrijd bepalend. 

In de tweede box speelt stijgen en dalen.  Er zakken twee spelers en er stijgen twee spelers.  Bij een tekort aan 
spelers in een hogere box wordt deze opgevuld door spelers uit de lagere box (de derde en de vierde 
geklasseerde; de vijfde en de zesde niet omdat die pas gestegen zijn).  Nieuwe spelers starten in de laagste box. 

6. Puntentelling 
3 – 0              6 punten voor de winnaar/1 punt voor de verliezer 
3 – 1              5 punten voor de winnaar/2 punten voor de verliezer 

3 – 2              4 punten voor de winnaar/3 punten voor de verliezer 
7. Aangezien de boxkalender slechts richtdata vermeldt is voor de niet gespeelde wedstrijden op de inhaaldag de 

volgende forfaitregeling voorzien : 

Geplande dag Inhaaldag   

Speler A Speler B Speler A Speler B   

A N A V Forfait B 

A N A N Forfait B 

A N V A ng 

A N N A ng 

A N V V Forfait B 

A N N N Forfait B 

A N V N Forfait B 

A N N V ng 

A V A V Forfait B 

A V A N Forfait B 

A V V A ng 

A V N A Forfait A 

A V V V Forfait B 

A V N N Forfait B 

A V V N Forfait B 

A V N V Forfait B 

A : Aanwezig    

N : Niet aanwezig/niet verontschuldigd  

V : Niet aanwezig/verontschuldigd  
Een speler die slechts de helft of minder dan de helft van zijn wedstrijden speelt, verliest AL zijn wedstrijden met 
forfaitscore. 

8. Spelers die niet op dinsdagavond kunnen spelen kunnen geen aanspraak maken op de forfaitscore als het de 

tegenstrever niet mogelijk is om de partij te spelen. 
9. Wie minder dan de helft van zijn wedstrijden speelt kan niet deelnemen aan een volgende box behoudens 

bewezen kwetsuur, ziekte of overmacht.  Van deze speler worden ook alle wedstrijden als niet gespeeld 

beschouwd voor de puntentelling.  Alleen de werkelijk niet gespeelde wedstrijden zullen beboet worden. 
 

10. Schrijf NIET in als je er niet zeker van bent al uw wedstrijden te kunnen afwerken.  

Onregelmatige deelname aan de box stoort de andere spelers ! 

 
TELEFONISCH : 0475/923596 

SMS : 0475/923596 
Mail : Willy.peeters@squashsinttruiden.be 
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