Interclub dubbels: DD50/60 - DH60/70 - DG50/60
REGLEMENT GEWEST OOST-VLAANDEREN 2020
1.
Alle leden van TENNIS VLAANDEREN gewest Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen.
2.
De clubs stellen minimum 4 spelers en maximum 8 spelers 50/60/70 op in 2 ploegen van 2 spelers.
Wie hetzelfde jaar 50/60/70 jaar wordt is speelgerechtigd.
Er wordt gespeeld met de punten van het dubbelklassement.
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min 26 ptn – max 50 ptn
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DG 50/60.1: min 81 ptn – max 120 ptn
DG 50/60.2: min 41 ptn – max 80 ptn
DG 50/60.3: min 12 ptn – max 40 ptn
3.
Tijdig indienen van uw gegevens via de ELIT-webtoepassing:
vanaf 1 tot 7 juli : de deelnemende ploegen + de spelerslijsten
later steeds mogelijk: toevoegingen van spelers
4.
Elke club mag meerdere ploegen afvaardigen. Die worden dan in andere poules ingedeeld.
De spelers zijn onderling omwisselbaar en reserven kunnen invallen voor een volgende wedstrijd.
5.
Nodige documenten vóór de ontmoeting:
Alle spelers dienen hun identiteitsbewijs voor te leggen bij de start van de ontmoeting.
De kapiteins dienen hun spelerslijst, samen met de ploegenopstelling van de dubbels 1 en 2, af te geven
vóór aanvang van de eerste twee dubbels.
De ploegenopstelling van de dubbels 3 en 4 wordt afgegeven vóór aanvang van de laatste twee dubbels.
6.
Een ontmoeting bestaat uit 4 wedstrijden.
Elke speler mag maximum 2 matchen spelen.
Een koppel mag nooit 2 maal uit dezelfde spelers bestaan.
Het puntentotaal van de 1ste dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het puntentotaal van de 2de dubbel.
Het puntentotaal van de 3ste dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het puntentotaal van de 4de dubbel.
7.
Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 2 winnende sets.
In de 3de set wordt een matchtiebreak gespeeld (naar 10 pnt, met 2 pnt. verschil)
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8.
De ontvangende club stelt 2 terreinen ter beschikking, tenzij dit niet haalbaar is door meerdere
thuisontmoetingen. Dan zal de club maatregelen nemen om de ontmoeting vlot te laten verlopen (bij de
uitnodiging melden aan de tegenstrevers en afspraken maken om eventueel vroeger starten, op
verplaatsing spelen). De ontvangene club verzorgt een "vriendenmaaltijd" (tegen betaling van een
vriendenprijs), ook als wegens overmacht de wedstrijden bij de bezoekende club zouden worden
gespeeld.

9.
De wedstrijden worden gespeeld op DINSDAG (voor DD50/60 en DH60/70, aanvangsuur 14.00u), op
DONDERDAG (voor DG50/60, aanvangsuur 14.00u)
Met onderlinge toestemming kan op een andere dag en uur, binnen dezelfde week, gespeeld worden.
Bij opgeschorte ontmoetingen wordt een nieuwe afspraak gemaakt op de terreinen van de thuisploeg.
Dit wordt vermeld op het uitslagenblad, ook de tussenstanden worden precies genoteerd en de kapiteins
tekenen voor akkoord. Slechts 1 speler mag dan vervangen worden.
Voor de eindronde zal er rekening gehouden worden dat de verschillende leeftijdscategorieën binnen de
reeksen DD/DH/DG niet op dezelfde dag spelen zodat spelers evt in verschillende categorieën kunnen
spelen.
10.
Indien meerdere poules worden georganiseerd, zal er getracht worden elke poule te beperken tot 5 à 6
clubs.
Van elke poule gaan de eerste 2 gerangschikte ploegen naar de eindronde, met uitzondering voor de
reeks(en) waar er slechts in één poule gespeeld wordt.
11.
Meedelen van de uitslagen:
De interclubleider is verantwoordelijk voor het invullen en het versturen van het uitslagenblad.
1 Hoe?

2 Uiterlijk wanneer?

Elektronisch met de ELIT-webtoepassing, na ondertekening door de
interclubleider.
Onmiddellijk na het beëindigen van de ontmoeting.

3 Wat doen bij
opmerkingen?

De opmerkingen vermelden op het uitslagenblad (print dit blad uit, laat het
tekenen door de interclubleider en de beide kapiteins en bewaar het!)

4 Wat doen bij
opgeschorte
wedstrijden?

Stuur zo vlug mogelijk een e-mail naar het gewestelijk secretariaat
(oostvlaanderen@tennisvlaanderen.be) met vermelding van het wedstrijdnummer
en de nieuwe speeldatum.

5 Wat doen bij een
Vul het uitslagenblad manueel in en fax het naar TENNIS VLAANDEREN BRUSSEL op
elektronisch defect? nr. 02/548.03.09 of 02/548.03.03, onmiddellijk na het beëindigen van de
(Elit onbruikbaar)
ontmoeting.

12.
Niet voorziene gevallen worden getoetst aan het officiële interclubreglement.
Gelieve alle contacten, zoals onvoorziene situaties en eventuele klachten, tijdig te richten aan het
gewestelijk secretariaat (TENNIS VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN, De Campagne 24, 9030 Mariakerke email: oostvlaanderen@tennisvlaanderen.be )
Problemen worden behandeld door de gewestelijke interclubcommissie.
13.
Extra informatie via:
Interclubverantwoordelijken: Wim Langbeen, tel. 052/42.75.00 of interclub@tennisoostvlaanderen.be
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Het gewestelijk comité wenst u veel ontspannende en
spannende tennisdubbels!
Veel succes!
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