Zomercompetitie 2020
Tennisclub Zomergem

Speeldagen
• 10 speeldagen
• Vanaf september tot einde
seizoen vrije dubbelavonden
op vrijdag

SPEELDAGEN
24 april  START
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli  FINALEDAG

Format
• Reeks 1 = 25 t.e.m. 110 punten (enkelklassementen tellen!)
 max. 4 ploegen (1 poule)
• Reeks 2 = 3 t.e.m. 20 punten (enkelklassementen tellen!)
 max. 8 ploegen (2 poules)
• Telkens een poulefase + aansluitende knock-outfase
(elke ploeg speelt dus minstens 4 keer)
• Winnaars poules = reekshoofden bij knock-outfase
• Alle wedstrijden op T1, T2, T3
• 1 ontmoeting per terrein  3 ontmoetingen per avond

Ontmoeting
• 2 DH, 1 DD, 1 DG
• Wedstrijd naar 2 winnende sets (tot 4 games)
• Bij 40 - 40 beslissend punt
• Bij 3 - 3 in de eerste 2 sets een gewone tiebreak tot 7
• Mogelijke 3e set is opnieuw een tie-break tot 7 (geen supertie-break!)
• Winnaar van de ontmoeting is de ploeg met de meeste gewonnen
wedstrijden
• Winnende ploeg = 3 punten, verliezende ploeg = 0 punten,
gelijkspel = beide ploegen 1 punt

Ploegen
• Ploeg bestaat uit
 Heren: minstens 3, maximum 4
 Dames: minstens 2, maximum 3
• Eénzelfde persoon mag tijdens een ontmoeting maximaal 2 keer
spelen
• Per ploeg 1 kapitein (zelf te kiezen)
• Deelnemers zijn geboren in 2006 of vroeger
• Reservespeler mag indien niet genoeg beschikbare spelers

Praktisch
• Indien de ontmoeting niet gespeeld kan worden (bv regen of
onvoldoende beschikbare spelers) wordt de ontmoeting binnen de 6
dagen afgewerkt  zelf af te spreken door de kapiteins
• Wedstrijdbladeren liggen klaar bij start ontmoeting
• Kapiteins bezorgen deze na afloop aan Daan Blomme of een aanwezig
bestuurslid
• Kapiteins spreken onderling af in welke volgorde de wedstrijden
tijdens de confrontatie afgewerkt worden
• Elke week verschijnt er een nieuw klassement
• Er wordt NOOIT afgeweken van het speelschema

