
REGLEMENT ZATERDAG WINTERINTERCLUB 2018-2019 TC LUMMEN 
1. De volgende reeksen worden ingericht - er wordt met 4 spelers gespeeld. 

   
DUBBEL DAMES: 30 ptn       DUBBEL GEMENGD: 30 ptn 
DUBBEL DAMES: 60 ptn   DUBBEL HEREN: 60 ptn  DUBBEL GEMENGD: 60 ptn 
DUBBEL DAMES: 100 ptn           
DUBBEL DAMES: 180 ptn   DUBBEL HEREN: 180 ptn DUBBEL GEMENGD: 180 ptn 

 
2. Er worden telkens 2 dubbels gespeeld over 1 uur. Er moet telkens met een verschillende samenstelling 

gespeeld worden. Twee dezelfde spelers kunnen samen niet in beide dubbels aantreden.  
 

3. De volgorde van de dubbels wordt bepaald door het puntenaantal. De samenstelling met de hoogste 
punten samen speelt als 1ste dubbel. 

 
4. Er wordt gespeeld met het persoonlijk “dubbel klassement 2018”. Het enkel klassement is niet van 

toepassing. 
 

5. De samenstelling van de reeksen wordt bepaald door het aantal ingeschreven ploegen. 
       Er worden normaal 4 à 5 ontmoetingen gespeeld. Dus normaal maximum 1 x per maand. Ingeval van 
       meerdere reeksen, kan een extra wedstrijd de winnaar bepalen. 

 
6. De samenstelling van de ploegen: spelers /speelsters van verschillende clubs mag. De spelerslijst moet 

doorgegeven worden bij de inschrijving en moet minimaal 4 namen bevatten. De wedstrijdleiding geeft 
toestemming indien er een andere speler wordt doorgegeven, dan op de lijst. Eenzelfde speler mag niet 
aantreden voor meerdere ploegen in dezelfde reeks. 

 
7. Voor aanvang van een ontmoeting geeft elke ploegkapitein zijn opstelling voor de beide uren door aan 

de tegenpartij. Na afloop van de ontmoeting vult de ploegkapitein van de ontvangende ploeg het 
uitslagenblad in. Het door beide kapiteins ondertekende uitslagenblad worden gedeponeerd in de brievenbus 
of afgegeven aan de baruitbater. 

 
8. Iedere ploeg moet ballen in goede staat beschikbaar stellen. De keuze van de ballen zal onderling beslist 

worden. 
 

9. Er wordt gespeeld over 1 uur (geen sets maar games tellen). Een geluidssignaal geeft het einde van de 
wedstrijd aan. Het spel wordt dan uitgespeeld. 

      Indien de speelstand gelijk is na dit spel, wordt nog 1 bal gespeeld. Bv 8-8 wordt nog 1 bal gespeeld. 
      Deze bal beslist de uitslag. Een wedstrijd eindigen met gelijke stand kan niet. 
       
10. De eindrangschikking wordt opgesteld volgens de volgende bepalingen: 

a) Een gewonnen ploegwedstrijd wordt gehonoreerd met 2 punten, een verloren wedstrijd levert geen punten 
op. Bij 2-2 krijgt iedere ploeg 1 punt . 

b) Bij gelijke punten stand in de voorronde en/of eindronde, rangorde wordt bepaald door: 
1) het hoogst aantal onderlinge punten tussen de desbetreffende ploegen 
2) het hoogst aantal onderlinge totaal gewonnen subwedstrijden  
3) het hoogst aantal totaal gelijke onderlinge subwedstrijden 
4) het minst verloren spellen    
5) uitslag van de 4de wedstrijd in de ontmoeting (daarna 3de ,2de, 1ste) 

                                                                                                          
11. De kostprijs voor deelname bedraagt 20 euro/ploeg/ontmoeting. De totale kostprijs (aantal geplande 

wedstrijden x 20 euro) wordt cash betaald voor aanvang van de eerste wedstrijd. 
 

12. Een ploeg die forfait geeft of een overtreding begaat tegen het puntenaantal of de ploegenopstelling, zal de 
betreffende ontmoeting met 4-0 verliezen (spelletjes: 12-0 verlies per wedstrijd).  

 
13. Als tijdens het eerste uur iemand gekwetst geraakt en niet meer kan doorspelen, zal de uitslag de stand zijn 

op dat moment. De ploeg die verder kan spelen wint wel de wedstrijd. De persoon die gekwetst is in de 
eerste ontmoeting, mag vervangen worden, door een andere speler. Deze vervangende persoon moet spelen 
met de partner waar de gekwetste speler moest mee spelen. Doch de volgorde van de ploeg met het hoogst 
aantal punten gerespecteerd worden. Het kan dus zijn dat de volgorde omgedraaid moet worden. 

 
14. De kalender wordt op voorhand meegedeeld. Gelieve bij inschrijving de zaterdagen dat jullie niet kunnen 

spelen, al mee te delen. Tijdens het opstellen de planning zal enkel en alleen met deze datums rekening 
worden gehouden.  

  
Met sportieve groeten 
Het Bestuur 


