RICHTLIJNEN INTERCLUBCOMPETITIE

LEES DIT !!

Om iedere ploeg binnen de interclubcompetitie een fijne en
sportieve competitie te kunnen garanderen is het noodzakelijk
dat de onderstaande richtlijnen gekend en nageleefd worden.
Daarom willen wij vriendelijk vragen deze aandachtig door te
nemen zodat iedereen op de hoogte is van de geldende regels
en onaangename verrassingen (forfaits, boetes,…) vermeden
worden.

Reglement
Het volledige reglement kan je doornemen op
www.sportafederatie.be/tennis/competitie/reglement of deels onder de
betreffende competitievorm zelf. Hieronder een beknopte versie van de
reglementen van interclub, partnerruil en interclub 4x4.
Ploegopstelling / wedstrijdblad correct invullen
» Elke ploegkapitein ontvangt de fiche “Hoe het wedstrijdblad correct invullen”,
waarop a.d.h.v. een voorbeeld geïllustreerd wordt hoe het wedstrijdblad foutloos
ingevuld moet worden.
» De fiche geeft uitleg over:
o welke positie de verschillende spelers op het wedstrijdblad moeten
innemen
o onder welke voorwaarden reservespelers opgesteld mogen worden
o hoe de wedstrijd- en spelersgegevens correct ingevuld moeten worden
» Neem deze fiche grondig door bij het invullen van het wedstrijdblad zodat
onnodige forfaits (vaak veroorzaakt door ongewilde opstellingsfouten)
vermeden worden!
» Raadpleeg de fiche ook online via www.sportafederatie.be/tennis/competitie
onder het tabblad “Richtlijnen” van de betreffende competitievorm.
Uitstel wedstrijd?
» De data van de ontmoetingen worden niet meer gewijzigd na de
kalenderopmaak.
» Enkel in geval van overmacht (=slechte weersomstandigheden  kapitein van de
thuisploeg beslist) mag een wedstrijd uitgesteld worden naar een latere datum
die bij onderling akkoord van beide ploegen afgesproken wordt.
» De federatie dient verplicht door de thuisploeg schriftelijk (via e-mail:
tennis@sporta.be) op de hoogte gebracht te worden in geval van uitstel (Boete
B7, €5, indien niet schriftelijk gemeld).
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» LET OP: Indien er onderlinge wedstrijd(en) van 2 of meer ploegen van dezelfde
club in eenzelfde interclubreeks plaatsvinden, moeten deze uiterlijk op 31 mei
gespeeld zijn! Indien deze wedstrijd(en) niet tijdig gespeeld is/zijn, krijgen beide
ploegen 0 overwinningspunten voor de betreffende wedstrijd(en), afgezien van
het feit of deze wedstrijd al dan niet later nog wordt gespeeld.

Nieuwe datum wedstrijd?
» Met onderling akkoord tussen beide ploegen wordt een nieuwe datum
afgesproken, die bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke datum
wordt gepland. Deze dient verplicht door de thuisploeg schriftelijk (via e-mail:
tennis@sporta.be) doorgegeven te worden aan de federatie (Boete B7, €5, indien
niet schriftelijk gemeld).
» LET OP! Alle (uitgestelde) wedstrijden moeten gespeeld worden uiterlijk 31
augustus van het lopende seizoen.
» Hierna kan overmacht niet meer ingeroepen worden voor uitstel van een
ontmoeting!
» Wedstrijden die niet gespeeld zijn voor 31 augustus, worden als forfait genoteerd
in het nadeel van de ploeg die in gebreke bleef met toekenning van bijhorende
boete B2, €25.

Insturen van de uitslag:
» De uitslag moet binnen de 8 kalenderdagen na de ontmoeting door de
thuisploeg aan de federatie bezorgd worden (boete B7, €5). Dit kan op volgende
manieren:
- online doorgeven (procedure: zie kalenderboek onder “uitslagenverwerking”)
- wedstrijdblad per post opsturen (Boomgaardstraat 22 Bus 50 – 2600 Berchem)
- wedstrijdblad als ingescand document via e-mail opsturen (tennis@sporta.be)
» De thuisploeg is verantwoordelijk voor het versturen van de uitslag.
» Ook in geval van forfait dient de uitslag (6/0-6/0) ingestuurd te worden.
» De uiterste inleveringsdatum is vastgesteld op 8 september (dit is alleen voor de
laatste wedstrijden van belang).
» Indien de uitslag online ingegeven wordt, moeten de originele wedstrijdbladen
door de thuisploeg per post ingestuurd worden voor 8 september of t.e.m. april
van het volgende jaar op de club bewaard worden. In geval van
betwisting/discussie kan het originele document opgevraagd worden en moet de
club dit kunnen voorleggen.
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Mededelingen
Alle ploegverantwoordelijken ontvangen op regelmatige tijdstippen via
e-mail de mededelingen van het tennissecretariaat. Via deze digitale
nieuwsbrief worden alle officiële berichten over de Sportatenniscompetitie aan de spelers overgebracht. Wij raden elke
ploegverantwoordelijke aan deze mededelingen grondig door te
nemen zodat er geen informatie (secretariaatsnieuws, uitspraken en
boetes, kalenderwijzigingen, uitslagen en klassementen) gemist wordt.
Eten na de wedstrijd
Aan de thuisploeg vragen we na de wedstrijd een maaltijd te voorzien. U mag dit vrij
invullen: broodjesmaaltijd, frieten, spaghetti,…
Forfait
Een ploeg die op een geplande ontmoeting afwezig is, zonder de tegenstander
hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, wordt belast met een forfaitscore
voor de betreffende wedstrijd en bijhorende competitieboete B2, €25. De
tegenpartij brengt de federatie hiervan schriftelijk (via e-mail: tennis@sporta.be) op
de hoogte.
Kalender/Uitslagen/Rangschikking
De actuele kalender (met eventuele kalenderwijzigingen), de ingestuurde uitslagen
en de bijhorende rangschikking verschijnen op de website
www.sportafederatie.be/tennis onder het menu Kalender/uitslagen.
Sporta-tennis op facebook
Heb je een fantastisch punt gescoord? Een mooie foto met je tegenstander? Een
onverwachte party in je clublokaal? Deel het op onze facebookpagina
www.facebook.com/Sportatennis! Like zeker de pagina. Dan blijf je op de hoogte
van alle nieuwtjes uit onze tenniswerking!
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