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ALGEMEEN REGLEMENT
VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2019
TER ATTENTIE VAN DE INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE
1.

Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.T.B.-V.T.V.

2.

Het tornooi is toegankelijk voor speelsters en spelers aangesloten bij de V.T.V., de A.F.T., de K.B.T.B. en iedere
door de I.T.F. erkende vereniging.

3.
D+

DAMES +

D2

DAMES 2

D60

DAMES +60

DG1

DUBBEL GEMENGD 1

DG2

DUBBEL GEMENGD 2

DG3

DUBBEL GEMENGD 3

DG4

DUBBEL GEMENGD 4

DG5

DUBBEL GEMENGD 5

H1

HEREN 1

H2

HEREN 2

Een ontmoeting bestaat uit 2 dubbelspelen met 4 verschillende speelsters.
Dubbelwaarden 2019 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 50
punten hebben voor 4 speelsters. Het geboortejaar van de deelneemsters
is 1984 en vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 1 enkelspel en 2 dubbelspelen met 5
verschillende speelsters. Klassement 2019 is van toepassing. De ploeg
mag ten hoogste 50 punten hebben voor 5 speelsters. In deze reeks mag
maximaal 1 speelster jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar meespelen.
Een ontmoeting bestaat uit 2 dubbelspelen met 4 verschillende speelsters.
Dubbelwaarden 2019 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 30
punten hebben voor 4 speelsters. Het geboortejaar van de deelnemers is
1959 en vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2019 zijn
van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 210 punten hebben voor 3
dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1994 en
vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2019 zijn
van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 150 punten hebben voor 3
dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1994 en
vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2019 zijn
van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 100 punten hebben voor 3
dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1994 en
vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2019 zijn
van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 70 punten hebben voor 3
dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1994 en
vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen en de dubbelwaarden 2019 zijn
van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 45 punten hebben voor 3
dames en 3 heren. Het geboortejaar van de deelnemers is 1994 en
vroeger.
Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel met 4
verschillende spelers. Klassement 2019 is van toepassing. De ploeg mag
ten hoogste 50 punten hebben voor 4 spelers. In deze reeks mag
maximaal 1 speler jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar meespelen.
Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel met 4
verschillende spelers. Klassement 2019 is van toepassing. De ploeg mag
ten hoogste 35 punten hebben voor 4 spelers. In deze reeks mag
maximaal 1 speler jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar meespelen.
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H50

H60

J

SV2

HEREN + 50

Een ontmoeting bestaat uit 3 dubbelspelen met 6 verschillende spelers.
Dubbelwaarden 2019 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 80
punten hebben voor 6 spelers. Het geboortejaar van de deelnemers is
1969 en vroeger.
HEREN + 60
Een ontmoeting bestaat uit 2 dubbelspelen met 4 verschillende spelers.
Dubbelwaarden 2019 zijn van toepassing. De ploeg mag ten hoogste 60
punten hebben voor 4 spelers. Het geboortejaar van de deelnemers is
1959 en vroeger.
JEUGD
Een ontmoeting bestaat uit 1 enkelspel jongens, 1 enkelspel meisjes en 1
dubbelspel gemengd. Het klassement 2019 is van toepassing. De ploeg
mag ten hoogste 50 punten hebben voor 2 jongens en 2 meisjes.
Het geboortejaar ligt tussen 2001 en 2006.
SEMI-VETERANEN 2 Een ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 2 dubbelspelen met 6
verschillende spelers. Klassement 2019 is van toepassing. De ploeg mag
ten hoogste 60 punten hebben voor 6 spelers. Het geboortejaar van de
deelnemers is 1979 en vroeger. De ontmoetingen in deze reeks mogen
naar eigen inzicht gepland worden (tijdens de week of tijdens de
weekends) in overleg met de tegenstander; het tornooicomité moet wel op
de hoogte gebracht worden van deze planning.

4.

Het tornooi bestaat uit ontmoetingen in poolvorm tussen de ploegen ingeschreven in de hiervoor genoemde
reeksen.

5.

Ploegen die in de kalender als thuisploeg vermeld staan, stellen bij het begin van de ontmoeting ballen in goede
staat ter beschikking van de spelers.

6.

De aansluitingskaart 2019 dient te worden voorgelegd bij het aanmelden voor de eerste wedstrijd. Het
tornooicomité zal een waarborg van € 15 eisen indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan.

7.

Het tornooi start op 26 april 2019 en eindigt op 27 juni 2019.

8.

Alleen schriftelijke inschrijvingen of inschrijvingen via de website worden aanvaard. De schriftelijke
inschrijvingen dienen te worden gestuurd aan: Roger Sergant, Redingenhof 8/0101 te 3000 Leuven.
Inschrijven betekent dat de club zich akkoord verklaart met de reglementen en de beslissingen die het
tornooicomité bij betwisting zal nemen.
De inschrijvingen worden afgesloten op 26 maart 2019. Alle inschrijvingen zijn definitief.
Het inschrijvingsrecht bedraagt € 20 per ingeschreven club, te verhogen met € 15 per ingeschreven ploeg.
Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden voor het spelen van de eerste wedstrijd. Is het startgeld dan niet
betaald, dan kan het tornooicomité een boete opleggen gelijk aan het inschrijvingsrecht (zie hierboven). Het
inschrijvingsgeld blijft verschuldigd, zelfs al neemt de ingeschreven ploeg niet deel aan de wedstrijden.
Het tornooicomité behoudt zich het recht voor een reeks te schrappen, waarvoor het minimum aantal
inschrijvingen niet wordt bereikt.
Op de inschrijving moet staan:
=>

De voluit geschreven naam van de club en eventueel de verkorte naam.

=>

Het stamnummer.

=>

De naam en het adres en het telefoonnummer van de interclubverantwoordelijke.
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9.

=>

Een liggingsplan.

=>

Het aantal ploegen dat aan de competitie deelneemt.

=>

Het aantal beschikbare terreinen.

De lijst van de spelers, met naam en voornaam, ingeschreven op het daartoe ter beschikking gestelde formulier,
dient bij voorkeurten op de kalendervergadering en ten laatste voor de eerste betrokken ontmoeting aan het
tornooicomité bezorgd te worden. Zonder spelerlijsten kan er niet gestart worden.
Naar eigen inzicht mag een club een algemene spelerslijst samenstellen of een spelerslijst indienen voor elke
categorie; voor de dubbel gemengd categorieën mag de club zelfs gescheiden (man/vrouw) spelerslijsten
indienen.
Alleen spelers, die op de spelerslijsten voorkomen, mogen aan de wedstrijden deelnemen.
Voor de typische dubbelcategorieën (D+, D60, DG0, DG1, DG2, DG3, DG4, H50 en H60) worden de spelers op
de spelerslijst ingeschreven in dalende volgorde volgens het officiële dubbelklassement van het lopende seizoen.
Voor alle andere categorieën (D2, H1, H2, J en SV2) worden de spelers op de spelerslijst ingeschreven in
dalende volgorde volgens het officiële enkelklassement van het lopende seizoen.
Elke speler krijgt een volgnummer toegewezen, vertrekkend van nummer 1 voor de hoogst geklasseerde speler
en sequentieel stijgend voor de volgende spelers. Dit toegewezen volgnummer wordt vermeld op alle
documenten horend bij de wedstrijden van de ontmoeting.
Spelers die later worden toegevoegd aan de spelerslijsten mogen gebruik maken van een volgnummer
aangevuld met de indexen "a", "b", enz ...
=>

Bij de opstelling moet men rekening houden met het klassement en voor de dubbelreeksen met de
dubbelwaarden van het betreffende jaar.
Een speler die niet op de lijst voorkomt kan niet opgesteld worden.

=>

Aan deze lijsten mogen gedurende de kwalificaties nog spelers bijgevoegd worden. Om speelgerechtigd
te zijn, moet de aanvraag tot toevoeging aan de lijsten via het tornooicomité gebeuren en minstens 1dag
voor de ontmoeting plaats heeft.
Na de laatste wedstrijd van de kwalificaties kunnen er geen spelers meer aan de lijsten worden
toegevoegd.

=>

Een speler kan maar voor 1 (één) club spelen. Spelers die bij verschillende clubs aangesloten zijn,
bepalen zelf met welke club zij aan de competitie deelnemen. Tijdens de competitie van club veranderen
is niet toegelaten.

=>

Een speler mag in meerdere reeksen inschrijven, maar slechts bij 1 (één) club. Tijdens een zelfde
"speelweek" mag een speler maar bij 1 (één) ploeg van dezelfde reeks spelen.

10. Het tornooicomité stelt bij loting de reeksen samen en maakt het programma op.

Samenstelling van de kalender op 03/04/2019.
De kalender wordt voor de vergadering van april aan de onderscheiden clubs bezorgd.

11. Indien de ontmoeting start op vrijdag 20 uur op 2 terreinen; op zaterdag en zondag om 14 uur op 2 terreinen en

voor de jeugd op de voorziene speeldagen om 14 uur op 2 terreinen, moet er geen contact genomen worden. De
SV2 en +60-reeksen (H60 en D60) worden gespeeld op een weekdag onderling af te spreken.
Bij onderling akkoord zijn veranderingen toegelaten; dit dient te gebeuren voor de kalendervergadering. Het
tornooicomité moet altijd verwittigd worden van een verandering die niet op de kalendervergadering werd
vastgelegd. Indien het tornooicomité hiervan niet verwittigd wordt, wordt de THUISPLOEG bestraft met W.O.

12. De wedstrijden worden gespeeld in de maanden april, mei en juni.

De dames op zondag, de heren op zaterdag, de veteranen bij voorkeur op zondag, de jeugd bij voorkeur op
woensdagnamiddag en de dubbel gemengd reeksen op vrijdagavond. De heren + 60 bij onderlinge afspraak.
De interclubverantwoordelijken regelen onderling de ontmoetingen voor de kalendervergadering.
Alle wedstrijden van de kwalificatie moeten gespeeld zijn op de laatste datum die het tornooicomité heeft
opgegeven op de kalender. Als de wedstrijden na die datum gepland worden wordt de THUISPLOEG bestraft
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met W.O.
De kwart-, de halve en de finales moeten op de vastgestelde datums gespeeld worden, alleen het aanvangsuur
kan worden afgesproken. Uitzondering (vrijdag) is er alleen voor de clubs die geen verlichting hebben. De
datum wordt dan bepaald in samenspraak met beide clubs en het tornooicomité. Veranderen kan nog wel, maar
alleen als er vroeger gespeeld wordt.

13. De wedstrijden worden gespeeld op gravel, hardcourt en op kunstgras. De ploegen zijn verplicht op overdekte
banen en met kunstlicht te spelen.

14. De thuisploeg staat altijd in voor het leveren en correct invullen van het wedstrijdblad, dat bij voorkeur via de

website van de "Leuvense Interclub" wordt verzonden (www.leuvense-interclub.be). De wedstrijdformulieren
mogen ook gescand en gemaild worden naar Rine Van den Broeck.
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan zal aan de club een boete aangerekend worden van € 1,25 per
speler van de in de fout zijnde ploeg.
Voorbeeld: H2: 4 spelers x 1,25 = € 5,00; D2: 5 spelers x 1,25 = € 6,25. De boete moet onmiddellijk betaald
worden.
Bij niet betaling zal de betreffende ploeg uit de competitie genomen worden.

15. Klachten kunnen alleen ingediend worden door de interclubverantwoordelijke, die op het inschrijvingsformulier is
opgegeven. De afhandeling van de klacht zal alleen aan hem meegedeeld worden.

16. Naast dit reglement bestaat er het tornooireglement ter attentie van de ploegkapiteins.
17. Het tornooicomité beslist soeverein over alle niet in dit reglement voorziene gevallen.
18.
Rik Vandersloten
E-mail:
Rine Van den Broeck
E-mail:
Roger Sergant
E-mail:

Keulenstraat 15
3020 Herent
rik.vandersloten@telenet.be
Guldensporenlaan 89/0002
3010 Kessel-Lo
marc.verbeek-vandenbroeck@telenet.be
Redingenhof 8/0101
3000 Leuven
ro.sergant@gmail.com

016/23.70.28
016/25.97.78
016/89.71.18

