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TORNOOIREGLEMENT
VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2019
TER ATTENTIE VAN DE PLOEGKAPITEINS
1.

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

2.

Een ploeg bestaat uit allemaal verschillende spelers.
DG0, DG1, DG2, DG3, DG4, D+, D60, H50 en H60 worden gespeeld met de dubbelwaarde hen eventueel
toegekend in 2019.

3.

Maxima in de verschillende ploegen:
D+
DAMES +
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.
D2
DAMES 2
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.
D60
DAMES +60
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.
DG1
DUBBEL GEMENGD 1 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.
DG2
DUBBEL GEMENGD 2 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.
DG3
DUBBEL GEMENGD 3 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.
DG4
DUBBEL GEMENGD 4 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.
DG5
DUBBEL GEMENGD 5 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.
H1
HEREN 1
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.
H2
HEREN 2
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.

De leeftijdsbeperkingen in de verschillende reeksen gelden zoals hierboven beschreven.

5.

Een speler mag in meerdere reeksen inschrijven, maar slechts voor 1 club.
Tijdens eenzelfde "speelweek" mag een speler maar bij één ploeg van dezelfde reeks meespelen.

6.

Aan de spelerslijsten mogen tijdens de kwalificaties nog spelers toegevoegd worden. Dit gebeurt steeds door
het tornooicomité via de interclubverantwoordelijke.
Om speelgerechtigd te zijn moet de speler minstens 1 dag voor de ontmoeting aan de lijsten zijn toegevoegd.
Na de laatste wedstrijd van de kwalificaties kunnen er geen spelers meer aan de lijsten worden toegevoegd.

7.

De dames spelen op zondag, de heren op zaterdag, de veteranen bij voorkeur op zondag, de jeugd op
woensdagnamiddag en de dubbel gemengd reeksen op vrijdagavond. De wedstrijden van de reeksen H60 en
D60 worden gespeeld bij onderlinge overeenkomst.

8.

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

9.

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.

10. De aansluitingskaart van 2019 dient voorgelegd te worden bij het aanmelden voor de eerste wedstrijd.
11. Tenniskledij is verplicht.
12. De samenstelling van de ploeg dient schriftelijk meegedeeld te worden voor het begin van het eerste enkelspel.
Ook de dubbelploegen dienen vermeld. Aan deze lijst mogen geen veranderingen meer worden aangebracht.
Uitzondering hierop wordt toegestaan bij inhaalwedstrijden (zie artikel 20 van dit reglement).
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13. Alle enkelspelen worden gespeeld naar 2 winnende sets met tiebreak bij 6 - 6 in alle sets.

De derde set bij de dubbelspelen wordt vervangen door een match-tie-break naar 10 punten met een verschil
van 2 punten. Deze match-tie-break wordt in de uitslag vermeld als een derde set met stand 7-6; het
puntenaantal van de verliezer wordt tussen haakjes vermeld.
Minitennis wordt gespeeld naar 1 set tot 15 punten of naar een bepaalde tijdslimiet (vb. zevental minuten).
ALLE WEDSTRIJDEN VAN EEN BEPAALDE ONTMOETING MOETEN OP EEN EN DEZELFDE DAG
GESPEELD WORDEN.

14.

=>

De spelers aangeduid voor het enkelspel spelen in de volgorde van hun rangnummer op de spelerslijst.

=>

De rangorde wordt bepaald in eerste instantie door de som der punten van de klassering en/of de
dubbelwaarde. Bij gelijke som der klassementspunten, speelt de dubbelploeg met de kleinste som van de
volgnummers op de spelerslijst eerst.
Bij gelijke som der volgnummers is de eerste dubbelploeg die waarin de speler met het kleinste
volgnummer voorkomt.
Indien het laagste volgnummer in beide ploegen gelijk is (en alleen dan), mag de opstelling naar eigen
keuze gebeuren.
Deze regels zijn van toepassing op alle reeksen waar meer dan één dubbelspel gespeeld wordt.

=>

Reservespelers kunnen nooit opgesteld worden wanneer de wedstrijd is begonnen.

15. De wedstrijden moeten in de juiste volgorde gespeeld woden. Eerst de enkelspeler nr 1 om te eindigen met
dubbel nr 2.

16. Onregelmatigheden tegen de punten 12., 13., 14. en 15. worden automatisch met forfaitscore bestraft. Dit kan

gebeuren door klacht van een club of door eenvoudige controle van de uitslagen door het tornooicomité. Alle
clubs hebben het recht om tegen deze onregelmatigheden bezwaar in te dienen en dit binnen de 3 dagen na het
einde van de ontmoeting.

17. Bij het opstellen van het uurrooster voorziet men 1 uur en 15 minuten per wedstrijd. Iedere deelnemer moet op
het aangeduide uur aanwezig zijn.

18. Een speler is afwezig indien hij niet speelklaar op het terrein aanwezig is 10 minuten nadat de wedstrijd normaal
volgens uurrooster had moeten aanvangen. Een foutief opgestelde speler (= in strijd met de reglementen van
het tornooi) wordt beschouwd als een afwezige speler.

19. Afwezigheid, wat dan ook de reden is, heeft een herschikking van de wedstrijden tot gevolg: bij afwezigheid van

één of twee enkelspelers schuiven de eventueel volgende enkelspelers één of twee plaatsen op; bij afwezigheid
van een dubbelspeler in één of twee ploegen, schui(ft)ven de eventueel volgende dubbelspeler(s) één of twee
plaatsen op. Dubbelspelers schuiven niet op naar het enkelspel. De wedstrijden die als gevolg van deze
herschikking niet kunnen plaats vinden (wegens ontbrekende tegenstanders) worden met W.O. verloren door de
club van de afwezige speler(s). De winnaar van een wedstrijd met W.O. mag in dezelfde ontmoeting niet meer
opgesteld worden voor een andere wedstrijd.

20. Een ontmoeting of enkele wedstrijden kunnen alleen uitgesteld worden wegens regen of duisternis. Uitgestelde

of onderbroken wedstrijden worden verder gespeeld bij de thuisclub. Indien echter beide kapiteins akkoord gaan,
kan er bij de bezoekende club gespeeld worden. De wedstrijden moeten gespeeld zijn voor de volgende
speeldag.
De inhaalwedstrijden mogen gespreid worden over verschillende dagen en dienen niet meer in de juiste
volgorde gespeeld te worden.
Alleen als geen van de 2 ploegen nog in aanmerking komt voor de eindronde kan het tornooicomité de toelating
geven om de ontmoeting later te spelen.
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T.o.v. de oorspronkelijjke spelerslijst mag ofwel één enkelspeler ofwel één dubbelploeg gewijzigd worden, maar
niet meer dan één.

21. Een wedstrijd die moet onderbroken worden, moet steeds hervat worden van op de bereikte stand.
22. Alle regelingen i.v.m. verplaatste of uitgestelde wedstrijden dienen aan het tornooicomité meegedeeld te worden.
Indien het tornooicomité hiervan niet verwittigd wordt, wordt de THUISPLOEG bestraft met W.O..
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
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.

23. Het niet akkoord komen over een datum moet binnen de 24 uur gemeld worden aan het tornooicomité. Bij
gebrek aan akkoord beslist het tornooicomité.

24. Het wedstrijdblad wordt ingevuld en bij voorkeur verzonden via de website. De hierna volgende bepalingen
blijven onverminderd van kracht, ook voor het wedstrijdblad van de website.
De thuisploeg staat altijd in voor het correct invullen van het wedstrijdblad. Op dat wedstrijdblad moeten de
namen van de spelers, het VTV-nummer, het klassement of de dubbelwaarde ingevuld worden, evenals de
categorie en de juiste ploeg die speelt.
Voorbeeld: H2 ploeg A, B of C enz ...
De datum mag NIET ontbreken op het wedstrijdblad.
Elk verslag dient ondertekend te zijn door de twee kapiteins.
De reden voor een eventueel forfait wordt eveneens op het formulier vermeld.
Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, zal aan de club een boete opgelegd worden.

25. Van iedere ontmoeting wordt onmiddellijk een wedstrijdblad ingevuld en dezelfde dag nog verstuurd, bij voorkeur
via website, of eventueel als gescande e-mail naar Van den Broeck, Guldensporenlaan 89/0002 te 3010 KesselLo (e-mail-adres: zie tornooicomité).

26. Het tornooicomité verzamelt de uitslagen, maakt de rangschikking, stuurt de gegevens naar de clubs via de
website van de Leuvense interclub en onderzoekt de klachten.
Bezoek onze website: www.leuvense-interclub.be

27. 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.
Klachten moeten schriftelijk en duidelijk geformuleerd gericht worden aan het adres van het tornooicomité, ten
laatste 3 dagen na de laatste wedstrijd van de ontmoeting.

28. Winnaar van de interclubcompetitie is de club die nadat alle ontmoetingen in zijn reeks zijn gespeeld, het meest
aantal punten heeft.

29. Indien er meerdere reeksen zijn, wordt er een eindronde gespeeld met eventueel kwart-, halve en finale.
Bij gelijkheid van punten in een reeks tellen in volgorde:
=>

Het grootst aantal gewonnen wedstrijden.

=>

Het minst aantal verloren sets.

=>

Het grootst aantal gewonnen sets.
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=>

Het minst aantal verloren games.

=>

Het grootst aantal gewonnen games.

30. De aanduiding "beste eerste", "beste tweede"; "beste derde", enz ... gebeurt na een algemene rangschikking
over ALLE poules van een bepaalde categorie volgens de hierna volgende punten 1 tot en met 6. Indien de
verschillende poules niet uit evenveel ploegen bestaan, worden de uitslagen vermenigvuldigd met een
correctiefactor alvorens tot de bedoelde rangschikking over te gaan.
=>

Het grootst aantal gewonnen ontmoetingen.

=>

Het grootst aantal gewonnen wedstrijden.

=>

Het minst aantal verloren sets.

=>

Het grootst aantal gewonnen sets.

=>

Het minst aantal verloren games.

=>

Het grootst aantal gewonnen games.

31.
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
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