TTC Free Club’s Zomercompetitie 2019 / Reglement
1. Algemeen
- De Zomercompetitie is een bekercompetitie voor ploegen van 2 personen.
* 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.
- Er wordt gespeeld volgens de klassementen van de VTTL (indien een speler geen VTTL-klassement heeft kan
men zich inschrijven met het klassement van Sporta/Kavvv, maar zal zijn/haar klassement -1 worden gedaan)
* VB : D2 wordt dan D4, maar een E6 (Sporta/Kavvv) blijft E6 aangezien er geen F-klassement bestaat in VTTL.
e

- Deelname is € 10 per ploeg, te betalen bij aanvang van 1 poulematch.
- Poulefase start op dinsdag 18 juni 2019 en eindigt op vrijdag 16 augustus 2019, de play-offronde vind op
dinsdag 20 augustus 2019 plaats en de eindronde (rechtstreekse uitschakeling) is op vrijdag 23 augustus 2019.
- Er wordt een richtkalender opgemaakt om de organisatie te vergemakkelijken. Indien je niet op de voorgestelde
datum kan spelen, ben je zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen van de wedstrijd(en) en dien je tijdig contact
op te nemen met de organisator (Kristof van Bergen) en de tegenstander.
- De wedstrijden zullen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gespeeld worden (telkens vanaf 20u15).
* Locatie : Gemeentelijke Basisschool Kadrie – Driehoekstraat 41, 2920 Kalmthout
2. Wedstrijd
- Er wordt gespeeld naar 11 punten en 3 gewonnen sets, met voorgift (max 6 punten voorgift per set).
- De winnende ploeg krijgt 2 punten voor de stand in de poule, de verliezende ploeg 0 punten.
- * voorgift enkelspel : … volgens klassementstabel van VTTL
* voorgift dubbelspel : ploegwaarde – ploegwaarde : 4, afronden naar beneden
- De voorgift wordt bij aanvang van elke set op het scorebord aangeduid.
- Spelers die voorgift krijgen beginnen met serveren. Indien de set met 0-0 begint, begint de bezoekende ploeg
met serveren.
- De thuisploeg telt de 2 matchen voor het dubbelspel, de bezoekende ploeg de 2 matchen na het dubbelspel.
* Bij het dubbelspel kan er iemand uit de zaal gevraagd worden, maar het is geen verplichting.
3. Wedstrijdblad
- Het wedstrijdblad dient volledig ingevuld en nagekeken te worden om fouten te vermijden.
- Wedstrijdbladen zijn te vinden achteraan in de kast.
4. Hoe zit poulefase, play-off en eindronde in elkaar
- Poulefase : … De rangschikking van iedere poule wordt als volgt bepaald :
* Op het aantal behaalde punten.
* (bij gelijke stand van 2 ploegen) : onderling duel
* (bij gelijke stand van 3 of meerdere ploegen) : de onderlinge behaalde matchen.
- Play-off : (meer bekend vanaf de inschrijvingen afgesloten zijn)
- Eindronde : … deze wordt gespeeld met 8 ploegen (rechtstreekse uitschakeling).
- De loting voor de play-off en de eindronde wordt telkens op de avond zelf gedaan.
5. Tot slot (belangrijke mededelingen)
- Iedere deelnemer aan de Zomercompetitie is verzekerd i.v.m. medische letsels (indien deze tijdens het tornooi
voorvallen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële schade.
- Komt men voor een match te laat opdagen, dan kost men dat 2 vloeibare traktaties aan de tegenstanders.
e

- Komt men zonder bericht als ploeg niet opdagen, dan krijgt deze ploeg een 1 waarschuwing.
e

Bij een 2 keer krijgt deze ploeg een forfaitscore aangesmeerd. Hou de kalender dus goed in de gaten !
- Voor meer info of onduidelijkheden, aarzel niet om contact op te nemen met :
* Kristof van Bergen, 0498/71.87.08 of kristofvanbergen_fcb@hotmail.com

