RICHTLIJNEN WINTERPOULE 2018-2019
Om alle spelers binnen de winterpoulecompetitie 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 vermeden worden.

Reglement
Het volledige reglement is terug te vinden op onze website www.sportafederatie.be/tennis onder
de rubriek “Competitie” of deels onder de rubriek “Winterpoule”. Hieronder een beknopte versie
van de reglementen van de winterpoulecompetitie.
Ontmoeting
-

Een ontmoeting duurt 1 ½ uur, inclusief opwarming en borstelen na de wedstrijd.
De opwarming dient in tijd beperkt te worden.

Puntentelling:
-

-

-

Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets (indien de tijd dit toelaat). Een mogelijke derde set
wordt vervangen door een super tie-break naar 10 ptn, met 2 ptn verschil.
Na 1 ½ uur wordt de wedstrijd stopgezet en worden de setstanden op dat moment op het
poulekaartje genoteerd. Indien een set of super tie-break na 1 ½ uur niet is afgewerkt, wordt
die set of super tie-break gewonnen door de ploeg die respectievelijk de meeste games of
punten gewonnen heeft in die lopende set of super tie-break.
Puntenverdeling voor bepalen einduitslag na afloop van de ontmoeting:
✓
2 ptn. per set voor de ploeg die een set wint
✓
1 ptn. voor beide ploegen, indien het aantal gewonnen games of punten in een
onafgewerkte set of super tie-break gelijk is
✓
1 ptn. voor de ploeg die de super tie-break wint
✓
0 ptn. voor de ploeg die een set of super tie-break verliest
Voor opmaak van de ploegenrangschikking krijgt de winnaar 3 ptn., de verliezer 0 ptn. Bij
gelijkspel krijgen beide spelers 1 ptn.
Een speler die zich voor de aanvang van de wedstrijd niet kan identificeren met zijn Sportalidkaart en zijn identiteitskaart, verliest de wedstrijd, behalve als hiervan melding wordt
gemaakt op de wedstrijdkaart en achteraf blijkt dat deze reglementair is aangesloten bij
Sporta-tennis.

Reservespelers
Indien een speler voor een ontmoeting niet beschikbaar is, mag er een reservespeler ingeschakeld
worden onder volgende voorwaarden:
- de reservespeler moet als competitief lid aangesloten zijn bij Sporta-tennis
- de nieuwe samengetelde puntenwaarde van de ploeg (som van de dubbelklassementen)
mag de maximumwaarde van de reeks niet overschrijden
- een reservespeler mag in alle ploegen van zijn club opgesteld worden, maar in slechts één
ploeg van dezelfde reeks
- er moet altijd 1 effectieve speler per ontmoeting opgesteld worden

Insturen van de uitslag:
- Na elke wedstrijd wordt een poulekaartje ingevuld. De uitslag van de wedstrijd moet binnen
de 30 kalenderdagen na de wedstrijd door de thuisploeg aan de federatie bezorgd worden.
- Het insturen van de uitslag kan op volgende manieren:
. ONLINE doorgeven: de eenvoudigste oplossing! Inlogcodes worden aan de ploegkapitein bezorgd!
Via www.sportafederatie.be/tennis > Competitie > Winterpoule > Geef uitslag in
Procedure: zie kalenderboek onder “Uitslag insturen”.
. poulekaartje per post opsturen (Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem)
. poulekaartje als ingescand document via e-mail opsturen (tennis@sporta.be)

-

De thuisploeg is verantwoordelijk voor het insturen van de uitslag.
Ook in geval van forfait dient een ingevuld poulekaartje (online) ingestuurd te worden door de
thuisploeg (met vermelding van de forfait).
De uiterste inleveringsdatum is vastgesteld op 8 april 2019 (dit is alleen voor de laatste
wedstrijden van belang).

Wedstrijd uitstellen is niet mogelijk!
Vermits er gebruik gemaakt wordt van gehuurde indoorterreinen op vastgelegde uren en
locaties kan een winterpoulewedstrijd niet uitgesteld worden.
Indien een speler/speelster wegens onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een
geplande wedstrijd zijn er 2 opties:
1) de plaats van de speler die belet is, laten innemen door een reservespeler (onder
bovenstaande voorwaarden) en de wedstrijd laten doorgaan
2) forfait geven voor de betreffende wedstrijd; de forfait krijgende ploeg kan dan alsnog het
terrein gebruiken op het geplande tijdstip
Wat bij forfait?
Indien een ploeg forfait geeft dient deze de tegenpartij tijdig op de hoogte te brengen. De
thuisploeg noteert de forfaituitslag 6/0 – 6/0 in het nadeel van de forfait gevende ploeg op het
poulekaartje en dient dit binnen de 30 kalenderdagen na de wedstrijd (online) in bij de federatie,
met vermelding van de forfait.
Rangschikking
De ingestuurde uitslagen met bijhorende rangschikking verschijnen op de website
www.sportafederatie.be/tennis onder de rubriek “Kalender/Uitslagen”.
Richtlijnen voor invullen poulekaartje:
1) Wedstrijdgegevens: vul op de eerste lijn de
wedstrijdnummer en de datum waarop
gespeeld wordt in.
2) Ploeggegevens: vul zowel van de thuisploeg
als van de bezoekende ploeg de clubnaam,
naam, competitienummer en klassement van
de spelers in.
3) Setstanden:
• Vul de effectieve setstanden in, zoals deze
na 1 ½ uur zijn. Indien een set onafgewerkt is,
vul je de onafgewerkte setstand in (bv. 6/4 –
4/2).
• Vul de overeenkomstige einduitslag in
(voor de puntentelling, zie hierboven).
4) Van beide ploegen dient 1 speler het wedstrijdkaartje voor akkoord te ondertekenen.

Terreinen
De wedstrijden van de Winterpoule 2018-2019 worden gespeeld op de indoorterreinen van:
TC LAAGLAND (LL), Laaglandlaan 385 C – Merksem (03/647 06 69)
TC STABROEK (STA), Sportweg 1 – Stabroek (03/568 99 77)
TC AMICALE CEPA (CEP), Hoogboomsteenweg 26 – Kapellen (23/295 90 70)

