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Format uitleg

De MIX Zomer Cup is een beker competitie voor teams dat gedurende de 
zomer in vier speeldagen georganiseerd wordt. In teams van tenminste 
twee heren en een dame worden wedstrijden gespeeld. Een wedstrijd 
bestaat uit twee herenenkel, een damesenkel, een mixdubbel en een 
herendubbel partij. 

Speeldata
Wedstrijden worden op vrijdag gepland maar mogen in overleg op een 
ander moment in dezelfde week gespeeld worden. Speeldata zijn:
- 17 juni
- 24 juni
- 15 juli
- 22 juli

Wedstrijdbepalingen 
- Er worden vijf partijen gespeeld. Twee herenenkel, één damesenkel, 

één mixdubbel en een herendubbel partij. 
- Een dame kan geen herenpartij spelen. 
- Wedstrijden worden gespeeld in de volgorde HE2 – DE – HE1- MD- HD 

(Heren nummer 2, Dames Enkel- Heren 1, Mix-Dubbel, Heren-dubbel)

Categorieën
- Er is een open inschrijving. SBN deelt deelnemende teams in o.b.v

gemiddelde speelsterkte. Hierbij spelen de sterkste teams in de 
hoogste categorie, de overige categorieën afnemende sterkte.

- Categoriegrootte wordt bepaald door SBN
- De competitieleider behoud zich het recht voor om een klasse toe te 

voegen OF klassen/divisies samen te voegen wanneer dit noodzakelijk 
wordt geacht door de competitieleider.  



Bekerbepalingen
- Er wordt gespeeld met een uitspeelschema/toernooischema. Het 

staat ook wel bekend als een bekerformat
- Na het samenstellen van de categorieën. Worden teams per categorie, 

willekeurig tegen elkaar geloot
- Het bepalen van een uit-of thuiswedstrijd wordt zoveel mogelijk 

gedaan aan de hand van loting. SBN kan als daar aanleiding voor is 
echter een locatie toewijzen. Bijvoorbeeld vanwege (te) veel 
thuisteams op een club

- Er zijn trofeeën voor plaats 1,2,3 en de platewinnaar.
- Plate: wanneer een team in de 1e ronde van het hoofdschema verliest
- Indien een schema niet gevuld is kan SBN teams vrijloten van een 

speelronde
- SBN maakt iedere dinsdag om 15:00 de loting voor zowel de 

speelronde als uit/thuis bekend voor diezelfde week
- Het schema wordt tot op de laatste positie uitgespeeld. Nadat een 

team verloren heeft, speelt het dus wel verder in een 
verliezersschema verder

Invallen
- Het is mogelijk om invallers te zoeken bij andere teams binnen de 

club. De spelers dienen dit te doen aan de hand van de regulier 
invalregel zoals in de SBN Competitie

- Spelers mogen slechts 1 keer invallen in een ander team wanneer dit 
in het hoofdschema (inclusief plaats 3-4) is

- Invallen in teams die niet (meer) in het hoofdschema spelen, mag 
onbeperkt

- Spelers die NOT RANKED mogen op elke positie invallen



Puntentelling
- Een wedstrijd is gewonnen door het team met de meeste gewonnen 

partijen
- . Indien een team onvolledig is en het aantal gewonnen partijen is 

gelijk, dan wint het team met een volledig team
- Een team zonder dames kan geen wedstrijd winnen


