TTC Free Club’s Zomercompetitie 2019
Waar :

Gemeentelijke Basisschool Kadrie - Driehoekstraat 41, 2920 Kalmthout
BELANGRIJK : … Alle wedstrijden worden op deze locatie afgewerkt !
MAXIMUM 25 PLOEGEN KUNNEN HIERAAN DEELNEMEN!

Hieronder meer info over onze Zomercompetitie :
- Een ploeg bestaat uit 2 spelers, onder een unieke ploegnaam (men moet niet van dezelfde club zijn).
- Deelname kost € 10 per ploeg, te betalen bij aanvang van 1e poulematch.
* BELANGRIJK : Vanaf dit jaar is het niet meer toegelaten met invallers te spelen, aangezien er het laatste
jaar toch wat commentaar is op gekomen. Er wordt dus verwacht dat de spelers die inschrijven elke match
kunnen spelen.

- Deze competitie wordt gespeeld met de klassementen van VTTL. Natuurlijk zijn ook spelers die geen
VTTL spelen welkom, meer info vind je hieronder (zie inschrijven).
- 3 gewonnen sets tot 11 punten, met voorgift volgens voorgift-tabel van VTTL (max. 6 punten per set).
- Fase 1 is de poulefase, die wordt gespeeld van dinsdag 18 juni t.e.m. vrijdag 16 augustus.
- Play-offronde vind plaats vanaf 25 ingeschreven ploegen (meer info bij aanvang poulefase)
- Fase 2 is de eindronde (met rechtstreekse uitschakeling), die wordt gespeeld op vrijdag 23 augustus.
Fase 1 : Poulefase
- De ingeschreven ploegen worden verdeeld in poules, max. 6 ploegen per poule.
- Er wordt voor de start van dit evenement een richtkalender opgesteld, maar onderling met de
tegenstanders en wedstrijdleiding kan er altijd van speeldatum veranderd worden.
- De wedstrijddagen zijn : dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (steeds vanaf 20u15).
- Er wordt gespeeld naar een best of 5-systeem (4 enkelspelen en een dubbelspel).
* In de poulefase dienen alle wedstrijden gespeeld te worden.
Fase 2 : Eindronde
- 8 ploegen nemen hieraan deel (meer info over kwalificatie hiervoor, bij aanvang poulefase).
- Ook hier wordt gespeeld naar een best of 5-systeem, maar hier stopt de match vanaf er een ploeg 3
gewonnen wedstrijden heeft.
Inschrijven (inschrijvingen zijn te volgen via www.freeclub.be) :
- Inschrijven kan via mail : kristofvanbergen_fcb@hotmail.com
* Naam, voornaam en jullie unieke ploegnaam + e-mailadres / GSM-nummer ploegkapitein.
* Klassementen VTTL 2019-2020, maar voorlopig kan je inschrijven met de klassementen van dit
seizoen. Ik pas deze aan in de inschrijflijst vanaf de nieuwe bekend zijn.
* De klassementen van spelers die alleen een Sporta/KAVVV-klassement hebben, worden -1 gedaan.
VB : D4 wordt D6, maar een E6 blijft een E6 (in VTTL bestaat een F-klassement niet).

INSCHRIJVEN KAN TOT WOENSDAG 5 JUNI 2019 !

