WINTERINTERCLUB K. TONGERSE TENNISCLUB
REGLEMENT
Ingerichte reeksen:
HEREN 1 ( max 180 punten)
HEREN 2 (max 75 punten)
HEREN 3 (max 25 punten)

GEMENGD 1 ( max 180 punten)
GEMENGD 2 (max 75 punten)
GEMENGD 3 (max 25 punten)

DAMES 1 (max 180 punten)
DAMES 2 (max 75 punten)
DAMES 3 (max 25 punten)

DUBBEL HEREN 1 (max 60 pt)
DUBBEL HEREN 2 (max 20 pt)

DUBBEL GEMENGD 1 (max 60 pt
DUBBEL GEMENGD 2 (max 20 pt)

DUBBEL DAMES 1 (max 60 pt)
DUBBEL DAMES 2 (max 20 pt)

ENKEL HEREN 1 (35 – 60 pt)
ENKEL DAMES 1 (35 – 60 pt)

ENKEL HEREN 2 (15 – 30 pt)
ENKEL DAMES 2 (15 – 30 pt)

ENKEL HEREN 3 (3 – 10 pt)
ENKEL DAMES 3 (3 – 10 pt)

Inschrijven kan via de website of via mail naar kttc@live.be. Alle correspondentie verloopt via e-mail. Gelieve dus een
regelmatig gecontroleerd adres op te geven.
Bij inschrijving wordt de kalender via e-mail gestuurd naar de kapitein. De kalender is steeds on-line te raadplegen via
www.kttc.be/winterinterclub

Reglement:
Er wordt gespeeld op zaterdag om 18, 19, 20 en 21 uur; op zondag om 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 uur.
Men speelt
o Reeks ED : 4 enkels, gevolgd door 2 dubbels,
o Reeks Dubbel Heren : 2 x 2 dubbels telkens anders samengesteld. Bij Gemengd 2x dubbel gemengd
o Reeks Enkel Heren en Dames wordt een wedstrijd gespeeld over 1.5 uur.
Een ontmoeting kost € 30.00 per team en per ontmoeting. Voor de dubbels is dit € 20.00. Voor de
enkels is dit € 15.00 per wedstrijd. Deze som wordt door de kapitein volledig voldaan na de ontmoeting
bij het afgeven van het wedstrijdblad aan de uitbaters.
Men betaalt een eenmalige waarborg van € 30.00 (dubbels € 20.00, enkels geen) voor aanvang van de
eerste ontmoeting. De waarborg vervalt wanneer de ploeg forfait gegeven heeft. Deze waarborg kan
men terugvorderen op de prijsuitreiking van de winterinterclub.
Na bekendmaken van de kalender kan iedere kapitein de nodige wijzigingen aanvragen. Nadat de
kalender definitief is, kan iedere kapitein nog maar één keer een wijziging aanvragen.
Een team bestaat per ontmoeting uit minimaal 4 spelers of speelsters. Voor dubbel gemengd zijn dit 2
heren en 2 dames. Het puntentotaal van de 4 spelers mag het maximum van de reeks niet overschrijden.
Er worden steeds 4 enkels en 2 dubbels gespeeld. Bij dubbel gemengd 2 enkel heren, 2 enkel dames en
2 dubbel gemengd. Bij de enkelreeks één enkel.
Bij de reeks dubbel worden 2 x 2 dubbels gespeeld. De combinatie van het tweede dubbel moet
verschillen van het eerste dubbel. Er wordt gespeeld met het dubbelklassement.
Er wordt gewoon naar gewonnen sets gespeeld. Bij het eerste eindsignaal wordt het aangevangen spel
beëindigd. Men krijgt 1 punt per gewonnen set en 1/2 punt per set dat men voorstaat. Bij gelijke stand
krijgen beide ploegen een 1/2 punt. Men krijgt maximum 2 punten per wedstrijd.
Indien een team niet op het aanvangsuur aanwezig is, bijvoorbeeld te laat komen, dan wordt het wel
aanwezige team 1 spel toegekend voor elke 5 minuten of gedeelte van 5 minuten die zijn ingegaan na de
inspeeltijd van 5 minuten. Bepalend hiervoor is het tijdstip dat de speler op de baan is en gereed om te
spelen.
Indien een team niet voltallig is, moet de laatste wedstrijd gewonnen worden gegeven, hetgeen inhoudt
dat voor elke 5 minuten speeltijd 1 spel wordt toegekend aan de tegenstander.
Bij ongeval, blessures of ziekte wordt 1 spel toegekend aan de tegenstrever per resterende 5 minuten.
Beide aanvoerders zijn verplicht voor aanvang van de ontmoeting het wedstrijdformulier in te vullen
met de rangorde van de spelers van de enkels voor begin van de enkelspelen en de rangorde van de
dubbels voor aanvang van de dubbels. Voor de enkelspelen speelt de hoogst geklasseerde speler eerst,
de volgende tweede, enz. In de dubbels speelt het dubbel met de hoogste punten als eerste dubbel.
Het wedstrijdformulier wordt door beide kapiteins na afloop van de ontmoeting ingevuld met de
uitslagen, ondertekend door beide aanvoerders en afgegeven aan de uitbaters.
Per gewonnen wedstrijd worden 2 punten toegekend, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.
Voor een forfaitnederlaag wordt de stand 0-6 opgetekend voor de forfait gevende ploeg.
Wanneer 2 ploegen hetzelfde puntentotaal realiseren, dan wordt eerst gekeken naar de onderlinge
confrontatie. Is dit gelijk dan wint de ploeg met het grootste saldo tussen gewonnen en verloren.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

