REGLEMENT ISC WINTERDUBBEL 2019-2020
 Start: september 2019
 Finale: 29 maart 2020
 Wedstrijden van 1,5 uur, gespeeld op zondag van:
09:00 tot 10:00
10:00 tot 11:00
11:00 tot 12:00
12:00 tot 13:00
17:00 tot 18:00
18:00 tot 19:00
20:00 tot 21:00











Reeksen: DD 10, 20 & 40; DH 10, 30 & 60.
Dubbelklassement 2019 is van toepassing.
Teams kunnen vooraf maximaal 3 data doorgeven waarop ze niet kunnen spelen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens het schema dat bekeken kan worden op de website.
Indien je niet over internet beschikt, kan je de planning vragen aan de bar.
Wedstrijden worden niet verplaatst en er worden geen vervanguren voorzien.
Indien je belet bent, moet je verplicht een vervanger opstellen (opgelet: het puntenaantal van de
reeks mag niet overschreden worden bij het opstellen van een vervanger – dubbelklassement
2019 blijft van toepassing).
Indien je een vervanger opstelt, moet je dit vooraf aan de wedstrijdleiding melden door de naam
en het lidnummer Tennis Vlaanderen van de vervanger te mailen naar
geraldine.devisscher@skynet.be.
Een wedstrijd die op eigen initiatief verplaatst wordt, krijgt een forfait toegekend.
Indien je niet kan spelen, moet je de wedstrijdleiding telefonisch verwittigen op het nummer
0475 20 39 16 en dit minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd. Zo niet, wordt er een forfait
toegekend (7-0).
Indien geen van beide teams aanwezig is, zonder afmelding, worden geen punten toegekend.






Inschrijven kan tot 31 augustus 2019 via geraldine.devisscher@skynet.be.
De deelnemers moeten lid zijn van Tennis Vlaanderen en minimaal 16 jaar oud.
Er mag in maximaal 2 reeksen ingeschreven worden.
Bij inschrijven in meerdere reeksen is het mogelijk dat er op dezelfde datum 2x gespeeld moet
worden.
 Bij onvoldoende inschrijvingen, minder dan 4, kan een reeks geannuleerd worden.
 Deelnameprijs bedraagt € 3,5 per match per persoon. De afrekening gebeurt voor aanvang van
de 1Ste wedstrijd.






Wedstrijden worden gespeeld met doorlopende optelling van de games gedurende 1,5 uur.
Het signaal geeft het einde van de wedstrijd aan.
Een game dat niet uitgespeeld kan worden voor het signaal, telt niet mee.
Indien de wedstrijd stilgelegd wordt door bv. een blessure van een speler, wordt er een forfait (70) toegekend aan de tegenpartij.

 Indien een team te laat aanwezig is (meer dan 10 minuten), dan wordt aan de tegenpartij een
forfait (7-0) toegekend. De wedstrijd mag wel nog gespeeld worden, zonder dat de score
genoteerd wordt.
 Bij gelijke stand in de eindrangschikking zal de uitslag van de onderlinge wedstrijd(en) bepalend
zijn. Indien dit ook een gelijkspel is, worden de winnende games van alle wedstrijden opgeteld.
Indien dit ook gelijk is, worden de verliezende games van alle wedstrijden opgeteld.
 De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:
 Winnende ploeg: 3 punten
 Gelijke stand: elke ploeg krijgt 1 punt.
 Verliezende ploeg: geen punten
 Bij betwisting is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
 In maart (datum nog te bepalen) spelen de 2 beste teams van elke poule de finale. Er wordt
gespeeld naar 2 winnende sets. Bij gelijke stand wordt er een super tie-break gespeeld.
 De prijzen worden uitgereikt op de finaledag.
 Niet-afgehaalde prijzen tijdens de prijsuitreiking vervallen.

