
Reglement Zomer clubcompetitie 
 

TC Fort IV organiseert dit jaar een ZOMER 

clubcompetitie voor alle spelers die op regelmatige 

basis vriendschappelijke wedstrijden willen spelen. 

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Er 

worden 3 reeksen ingericht : DD, DG en DH. 

Inschrijven is de boodschap. Het is de ideale manier 

om kennis te maken met andere spelers van de club 

en je tennisvaardigheden aan te scherpen. 

 

Duur van de competitie 

De competitie gaat door van za 20/06/2020 tem zo 26/7/2020 en van za 1/8/2020 tem zo 6/9/2020. 

Dit is telkens een speelperiode van 5 weken. 

 

De teams die op het einde van de 1ste  periode bij de eerste helft behoren, zullen in de 2de periode bij 

elkaar gezet worden en vormen zo een nieuwe poule. 

Op het einde van de 2de periode spelen de eerste teams van elke poule de finale op 19/9/2020. 

 

Indeling van de competitie 

De ingeschreven teams worden ingedeeld door loting. Je speelt één wedstrijd tegen elk ander team 

van jouw poule. 

Teams die over voldoende vrije tijd beschikken, kunnen uiteraard in 2 reeksen inschrijven. 

Volgende reeksen worden ingericht (bij voldoende belangstelling): (minimum 8 teams per reeks) 

 Dubbel dames (DD) 

 Dubbel gemengd (DG) 

 Dubbel Heren (DH) 

We zetten geen minimumleeftijd op de teams. 

 

Inschrijvingen voor de competitie 

Inschrijven is niet vrijblijvend: als je je inschrijft in een reeks, wordt van je verwacht dat je alle 

geplande wedstrijden speelt binnen de daarvoor voorziene periode. Teams die (zonder geldige 

reden) niet al hun wedstrijden spelen zullen worden geschorst uit de competitie. M.a.w. voor je je 

inschrijft ga je na of je wel zeker in de mogelijkheid bent om al je wedstrijden te spelen. 

 

 

Inplanning van de wedstrijden 

Ieder team vindt op de website een overzicht van de wedstrijden die hij dient te spelen voor de 

huidige periode. Ook de contactgegevens van alle teams in zijn poule zal hij daar terugvinden. 

De teams bepalen in onderling overleg zelf een datum en tijdstip waarop ze hun wedstrijden spelen, 

waarbij er wel dient gestreefd te worden naar een egale spreiding van de wedstrijden over de ganse 

periode. 



Als alle teams wachten tot de laatste weken om dan snel nog alle wedstrijden in te plannen, loopt 

het gegarandeerd spaak. Laat je dus niet verrassen en begin onmiddellijk je wedstrijden in te plannen 

bij de start van de nieuwe periode. 

Vergeet naast het inplannen van de wedstrijden ook geen terrein te reserveren. 

Uitslagen dien je onmiddellijk na het spelen van de wedstrijd door te geven. 

 

Ziekte, kwetsuren, forfait... 

Ieder team verbindt zich ertoe om al de geplande wedstrijden te spelen binnen de daarvoor 

voorziene periode. 

 

Een reeds ingeplande, maar nog niet gespeelde wedstrijd kan steeds verschoven worden naar een 

andere datum als je je tegenspelers hiervan ten laatste de dag voor de geplande wedstrijd op de 

hoogte brengt en meteen een nieuwe datum afspreekt. 

 

Indien een speler uit een team gekwetst of ziek is, kan hij/zij zijn wedstrijd uitstellen naar een later 

tijdstip. Indien er niet genoeg tijd meer rest (periode bijna ten einde) om de wedstrijd uit te stellen 

naar een later moment, kan hij zich uitzonderlijk laten vervangen door een andere speler (min of 

meer even sterke speler). 

 

Indien een team zonder geldige reden of verwittiging niet komt opdagen voor een afgesproken 

wedstrijd, dan verliest het team de wedstrijd met forfait (6-0). 

Een team die tweemaal zonder geldige reden niet komt opdagen voor een afgesproken wedstrijd, 

wordt uitgesloten van de competitie. 

 

Scoresysteem en puntentelling 

Een standaard wedstrijd duurt exact 1 uur. In dat uur is ook de opwarming inbegrepen. Er worden 

geen sets gespeeld, de games worden gewoon doorgeteld. Na exact 1 u wordt de wedstrijd 

afgebroken. De game die op dat moment nog bezig was telt  niet mee in het eindresultaat. Het team 

met de meeste games achter hun naam wint de wedstrijd en krijgt 2 punten. Bij gelijk aantal games, 

krijgt ieder team 1 punt. 

 

Online opvolging via de website 

De zomer clubcompetitie wordt online opgevolgd. Dat wil zeggen dat de teams na iedere wedstrijd 

de wedstrijdresultaten ingeven op de website van de zomer clubcompetitie. Dit kan ter plaatse met 

je smartphone of thuis op je eigen computer. De winnaar geeft het eindresultaat zelf in of door via 

email op info@tcfortiv.be.  

De wedstrijdresultaten dienen uiterlijk binnen de 24 u nadat de wedstrijd gespeeld werd te zijn 

ingebracht of  doorgegeven via email. Indien men nalaat de wedstrijdresultaten tijdig in te geven, is 

de wedstrijd ongeldig. 

 

Fairplay en betwistingen 

Van alle deelnemers/teams wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels van de fairplay, enkel 

op die manier kunnen we van deze competitie voor iedereen een aangenaam sportgebeuren maken. 

Indien er toch discussies zouden ontstaan, dan heeft het Bestuur steeds het laatste woord. 

 


