
ISC Wintercup 
 
De ISC Wintercup is een gemengde ploegencompetitie vergelijkbaar met de najaarsinterclub. Ploegen 
bestaan uit min. 4 en max. 6 personen, minimaal 2 mannen en 2 vrouwen. Op de competitieavonden 
moeten min. 2 mannen en 2 vrouwen van de ploeg aanwezig zijn. Er wordt telkens 1 DD, 1 DH en 1 
DG gespeeld. De ploegen spelen 3 à 4 competitieavonden (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) 
en een slotavond. 
 
2 reeksen: max. 30 punten per ploeg / open 
 
Het puntentotaal per ploeg wordt berekend op basis van een basisploeg van 4 spelers (2 dames en 2 

heren), deze mogen samen max. 30 punten hebben (onbeperkt in de open reeks). Indien er bv. voor 

DG een andere dame of heer opgesteld wordt dan moet deze dezelfde punten of lager hebben dan 

de speler die hij/zij vervangt.  

Inschrijven via info@isctc.be. Deelname bedraagt € 10 / ploeg. 
 
Min. leeftijd 16 jaar. Iedereen kan meespelen, ongeacht het spelniveau. 
 
  
Planning 

• De matchen worden door lottrekking bepaald. 

• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen plannen we voor elke ploeg 3 à 4 
competitieavonden. Het klassement wordt opgemaakt over de 4 competitieavonden. 

• De matchen worden gespeeld op zaterdagavond van 19 tot 22 u. tussen november en maart. 
Gelieve een kwartier voor de match aanwezig te zijn. 

• Elke match duurt 1 uur. 
• Na de competitieavonden wordt er per reeks (DD, DH, DG) een klassement opgemaakt. Dit 

klassement bepaalt voor welke plaats er op de finaledag gespeeld wordt.  
gewonnen match = 3 punten 
gelijk spel = 1 punten 
verlies = 0 punten 

• Bij gelijke stand in het klassement telt het verschil tussen gewonnen en verloren spelletjes. 

• Opmaak van het eindklassement: in de 3 reeksen zal elke ploeg in zijn reeks een bepaalde 
plaats behalen. De plaatsen worden voor de 3 reeksen samengeteld en de ploeg die het 
laagste scoort, wint de ISC Wintercup. Voorbeeld: ploeg X eindigt bij de DD als 2de, bij de DH 
als 11de, en bij de DG als 1ste. Dit levert dan als eindresultaat 14 punten op.  

• De planning voor de slotavond wordt na de laatste competitieavond bekend gemaakt.  
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