WINTERCOMPETITIE - REGLEMENT
Wanneer - Planning?
• De winterpoule wordt gespeeld op zaterdagavond en begint op 22 september 2018.
• De finales worden gespeeld op zaterdag 30 maart 2019.
• De wedstrijden worden gespeeld om 18.00u, 19.00u, 20.00u, 21.00u en 22.00u.
• Op volgende data wordt er niet gespeeld:
o Zaterdag 17 november 2018
o Zaterdag 24 november 2018
• Teams kunnen vooraf maximaal 3 data doorgeven wanneer men niet kan aantreden.
• Als de planning opgemaakt is, is het niet meer mogelijk om nog dagen door te geven
wanneer je belet bent.
• De wedstrijden dienen gespeeld te worden volgens het schema dat kan bekeken worden via
de website vanaf begin september 2018.
• Indien u niet over internet beschikt, kan het schema steeds bevraagd worden bij de club.
• Wedstrijden worden niet verplaatst en er worden geen vervanguren voorzien.
• Wedstrijden worden binnen gespeeld. Uitzonderlijk en mits toestemming van de
wedstrijdleiding kan buiten gespeeld worden. (scores dienen na het uur doorgegeven te
worden aan de wedstrijdleiding)
• Een vervanger dient verplicht opgesteld te worden indien men belet is. (LET OP! Het
puntenaantal van de reeks mag niet overschreden worden bij het opstellen van een
vervanger – het dubbelklassement van 2018 is van toepassing).
• Indien een vervanger wordt opgesteld MOET u dit vooraf aan de wedstrijdleiding melden
door de naam en het VTV-nr van de vervanger op te geven.
• De planning wordt NIET in eigen handen genomen. Een wedstrijd die uit eigen initiatief
verplaatst wordt, krijgt een forfait van de wedstrijdleiding toegekend.
• Indien er niet kan gespeeld worden is men verplicht de wedstrijdleiding telefonisch te
verwittigen op het nummer 014 41 24 70 en dit minimaal 2 uur voor aanvang van de
wedstrijd. Zo niet wordt er een forfait toegekend.
(Bij forfait wordt de wedstrijd verloren door het forfait-gevende team met 0-7.)
• Bij 2x niet-verwittigde afwezigheid zal u, indien u inschrijft voor het volgende jaar, op de
reservelijst geplaatst worden.
• Indien geen van beide teams aanwezig is, zonder afmelding, worden geen punten
toegekend.
Inschrijven?
• Inschrijven kan vanaf 1 juli 2018 tem 15 augustus 2018.
• De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een VTV aansluitingskaart 2018 en zijn
minimaal 16 jaar oud.
• Het dubbelklassement van 2018 is van toepassing.
• Er mag in maximum 2 reeksen ingeschreven worden.
• Bij inschrijving in meerdere reeksen is het mogelijk dat er op dezelfde datum 2x moet
gespeeld worden.
• Uw inschrijving kan geweigerd worden indien de reeks volzet is. Eerst is eerst. Indien een
reeks volzet is, zal u op een wachtlijst gezet worden.
• Bij onvoldoende inschrijvingen, minder dan 4, kan een reeks geannuleerd worden.
• De afrekening gebeurt voor aanvang van de 1ste wedstrijd a rato van € 3,50 per speler en per
wedstrijd.
Wedstrijden – punten?
• De wedstrijden worden gespeeld met doorlopende telling der punten gedurende 1 uur.
• Het signaal geeft het einde van de wedstrijd aan, dus onmiddellijk stoppen met spelen.
• Het game dat niet kan afgemaakt worden voor het signaal, telt niet mee.
• Indien de wedstrijd stilgelegd wordt o.w.v. een blessure van een speler, dan wordt er een
forfait (7-0) toegekend aan de tegenpartij.
• Indien een partij te laat aanwezig is (+ 10 minuten te laat) dan wordt aan de tegenpartij
een forfait (7-0) toegekend aan de tegenpartij. De wedstijd mag alsnog (zonder dat de
ervan genoteerd zal worden) gespeeld worden.
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Bij een gelijke stand in het eindklassement, telt eerst de uitslag van de onderlinge
ontmoeting. Indien deze ook eindigde op een gelijkspel worden de gewonnen games van alle
wedstrijden opgeteld.
De rangschikking wordt als volgt opgemaakt :
o De winnende ploeg krijgt 2 punten
o Bij gelijke stand wordt aan elke ploeg 1 punt toegekend
o Bij verlies bekomt men geen punten
Bij betwisting beslist enkel en alleen de wedstrijdleiding.
De finales worden gespeeld op 30 maart 2019. Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets. Bij
gelijke stand wordt er een super tie-break gespeeld.
De prijzen worden uitgereikt op een prijsuitreiking die zal doorgaan na de finales op
zaterdag 30 maart 2019.
Niet afgehaalde prijzen op de prijsuitreiking komen te vervallen.

