
Beste competitiespeler, 

Ook dit jaar hebben er weer vele spelers ingeschreven in onze wintercompetitie. Om dit alles  goed 

te laten verlopen zijn er enkele regeltjes nodig. De regeltjes zijn ondertussen voor de meesten al wel 

bekend, maar we sommen ze hieronder toch nog even op. 

Competitiereglement. 

• Er wordt 1 uur gespeeld, met doortelling van punten. 

• Bij het gongsignaal wordt het punt afgebroken, enkel de volledig gespeelde spelletjes tellen. 

• De uitslag moet na de wedstrijd doorgegeven worden aan de bar. 

 Opgelet: geen uitslag = geen punten. 

• Iemand die de competitie verlaat , om welke reden ook, maakt geen aanspraak op 

terugbetaling. 

• Een gekwetste speler kan zich laten vervangen door iemand anders van hetzelfde geslacht 

met maximum hetzelfde klassement, de puntentelling loopt dan gewoon door. In alle andere 

gevallen krijgen de tegenstanders de punten. 

• De matchwinnaar krijgt 2 punten, elk 1 punt bij gelijke stand. Op het einde van elke reeks 

wordt een finale georganiseerd met de eerste 2 van elke reeks. 

• Bij gelijke stand gelden achtereenvolgens de volgende regels: 

1. Minst aantal verloren wedstrijden 

2. Uitslag van de onderlinge wedstrijd 

3. Saldo van het totale aantal gewonnen en verloren spelletjes. 

Boeteregeling. 

• Een speler die niet komt opdagen voor een wedstrijd dient 10€ te betalen. 

• Een reservatie die niet  verwijderd is en waarbij alle betrokkenen niet komen opdagen levert 

een boete op van 5€ per speler. 

• De boetes dienen ten alle tijden betaald te worden en kunnen dus niet omgezet worden naar 

een vrije match of een W.O. 

Online reserveren 

Gelieve tijdig te starten met uw reserveringen om te vermijden, dat er op het einde van een reeks 

onvoldoende terreinen zijn. 

Om online te reserveren heb je een lidnummer van Tennis Vlaanderen nodig. Ook spelers, die bij een 

andere club aangesloten zijn , kunnen op ons reserveringsysteem inloggen met hun lidnummer. Het 

paswoord dat bij dit lidnummer hoort staat op uw lidkaart tot het moment dat je dit zelf aangepast 

hebt op de site van Tennis Vlaanderen. 

Enkele spelers zijn nergens aangesloten, zij kunnen in het systeem teruggevonden worden bij 

"Wintercompetitie Gast". deze spelers kunnen enkel reserveren aan de bar. 

Enkele opmerkingen bij het reserveren: 

• Duid zeker de ledengroep "Wintercompetitie" aan achter alle namen. 

• Gelieve uw dubbelmatchen enkel te reserveren als de 4 namen bekend zijn. 

Dubbelreservaties met slechts 2 namen kunnen door ons verwijderd worden. 

• U kan uw reservatie nog wissen of wijzigen tot 24 uur voor uw reservatie. 

Als er iets niet helemaal duidelijk is of er lukt iets niet, kan je altijd bij de bar om meer informatie of 

hulp vragen. Op de club is ook een computer voorzien, waarop reservaties gemaakt kunnen worden. 

Alvast veel spelplezier gewenst. 


