
Reglement Winter 2022-2023 - Weekendcompetitie 

1. Organisatie 

• Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
• Het plannen van de wedstrijden gebeurt via Time2match.  Wedstrijden worden 

gespeeld van 2 Oktober tot en met 2 April 

• Wedstrijden worden gespeeld op  Vrijdag vanaf 20h, Zaterdag vanaf 16h en  Zondag 

vanaf 9h00. 

• Gelieve steeds 15 min vóór aanvang van uw wedstrijd aanwezig te zijn zodat er geen 

onnodige wachttijden ontstaan.  Verwittig steeds je tegenstanders wanneer je toch 

wegens onvoorziene omstandigheden niet tijdig aanwezig kan zijn. 

• Bij te laat komen – 15min na het startuur van uw wedstrijd - kan dit WO tot gevolg 

hebben.   

• Wijzigingen in het spelschema kunnen enkel en alleen mits goedkeuring van 

tegenstander en uitbater (organisator). 

• De organisator en/of RATC kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke ongevallen.   

• Wij vragen de spelers uitdrukkelijk lid te worden van Tennis Vlaanderen indien dit 

niet het geval zou zijn – prijs 20€ per persoon. 

• Eenmaal de competitie gestart is kan er geen terugbetaling meer gebeuren. 

• Deelnameprijs 75€ per persoon per reeks – wie deelneemt aan meerdere reeksen 

betaald 75€ per persoon voor de 1ste reeks en 50€ per persoon voor iedere volgende 

reeks. 

 

2. Wedstrijden 
• De wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van Tennis Vlaanderen. 

• De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. 

o Bij gelijke gamestand (=6-6) wordt er een normale tiebreak gespeeld (tot 

minimaal 7 met 2 punten verschil) om over de gamewinst te beslissen. 

o Bij gelijke setstand na 2 sets (=1-1) wordt een supertiebreak gespeeld (=match 

tiebreak) tot minimaal 10 punten met 2 punten verschil ter beslissing van de 

wedstrijd.  In het systeem time2match geef je de score van een supertiebreak 

in als 7-6 !! 

• Men kan wedstrijden annuleren tot 14 dagen voor de wedstrijd.  DAARNA dient deze 

wedstrijd met een vervanger gespeeld te worden !! 

o De vervanger mag in geen geval meer punten hebben dan te vervangen 

speler.  Minder punten is toegestaan.  Breng steeds je tegenstander op de 

hoogte. 

o Langdurige kwetsuren dienen opgevangen te worden door een vervanger. 

o Bij annulatie binnen de 14 dagen voor een geplande wedstrijd beslist de 

tegenstander over het vervolg hiervan.   

▪ Wedstrijd wordt gezien als WO bijgevolg 6-0 / 6-0 



▪ Wedstrijd wordt in onderling overleg en met toestemming uitbating 

gespeeld op andere datum. 

 

3. Rangschikking 
• Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. 

• Per verloren wedstrijd in super tie break krijgt de verliezer ook 1 punt. 

• De winnaar is uiteraard de ploeg met meest behaalde punten. 

• Bij ploegen met een gelijk aantal punten bij einde wintercompetitie telt de 

onderlinge confrontatie tussen deze ploegen om de winnaar aan te duiden. 

• Er wordt per reeks een prijs voorzien voor de winnaar en 2 deelnameprijzen 

 

4. Fair play ! 
• Wees sportief op en rond het terrein 

o Onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting zonder terugbetaling. 

• Plan tijdig !!! Planning zal reeds eind augustus worden geopend.  Enkel door de 

wedstrijden vanaf het eerste weekend in te plannen kan de competitie afgewerkt 

worden.   

• Stel je niet uitsluitend beschikbaar op dezelfde dag en hetzelfde uur – denk aan je 

tegenstrevers! 

• Plan de wedstrijden in uw reeks steeds in onderling overleg met de tegenstrevers. 

• Probeer zoveel mogelijk onderling met de tegenstrevers uit uw reeks af te spreken 

Gegevens van de tegenstanders vinden julie terug in Time2Match onder de rubriek 

spelers. 

 

5. Algemeen 
• De uitbating houdt zich eraan de TieBreak Sportbar open te houden tijdens de 

wedstrijden van de  wintercompetitie zodat jullie achteraf rustig van de wedstrijden 

kunnen napraten.   Het is echter jammer vast te stellen dat verlichting – verwarming 

en personeel aanwezig zijn maar dat er wedstrijden toch last minute worden 

geannuleerd.  Hierdoor zullen wij strenger optreden en vragen wij jullie 

plichtsbewust de wedstrijden te spelen, indien nodig met een vervanger.   

• Denk dus vóór aanvang van de competitie al even na over mogelijke vervangers 

indien zich een probleem stelt.  Ook de andere leden van de wintercompetitie 

wensen graag hun wedstrijden te spelen en stellen soms hun persoonlijke agenda uit 

om wedstrijden te kunnen spelen.  Wees sportief en laat dus niemand in de kou 

staan. 

• NIEUW !! Deelnemers wintercompetitie zullen in de mogelijkheid zijn om vrije 

terreinen last minute te boeken en zo toch wedstrijdjes te kunnen spelen met een 

gezelschap naar keuze.  Meer info volgt na de start van de competitie. 

 



Wij wensen jullie een vlotte, aangename en sportieve competitie. 


