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WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBTORNOOI 

 
Onderstaand reglement is bedoeld om het tornooi vlot en aangenaam te laten verlopen. Afwijkingen van het 
reglement kunnen enkel worden toegestaan door de tornooileiding. Deze beslist zonder verder verhaal. 
 

1. Ieder  lid van T.C. De Mote kan gratis deelnemen aan het clubtornooi. 
 

2. Men kan deelnemen aan maximaal twee van de uitgeschreven reeksen. De tornooileiders hebben het recht om bepaalde 
reeksen te splitsen of samen te voegen bij teveel of te weinig deelnemers in een bepaalde reeks. 

 

3. Bij inschrijving voor het tornooi dienen data en uren opgegeven te worden waarop men zeker niet kan spelen. Hiermee 
zal in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden bij het opstellen van de wedstrijdtabellen. 
Toch zouden wij willen vragen, voor het vlotte verloop van het clubtornooi, dat iedereen vanaf de eerste woensdag kan 
beginnen spelen. Men moet ook meerdere avonden per week beschikbaar zijn.  

 

4. De eerste wedstrijd wordt gepland door de tornooileiding. Deze wedstrijd staat aangeduid op de wedstrijdtabellen 
(hangen uit in het clubhuis en tevens zijn beschikbaar op internet via www.tcdemote.be  vanaf vrijdag 14 augustus om 
20u).  De volgende wedstrijden worden in de loop van het tornooi in overleg met de tornooileiders gepland.  
Eventueel mag de op de wedstrijdtabel aangeduide datum vervroegd worden mits overleg met de tornooileiding. 

 

5. De tornooileiding kan autonoom beslissen wanneer en op welk plein wordt gespeeld. Zij beslist ook zonder verhaal over 
alle betwistingen. 

 

6. Indien een wedstrijd niet is afgewerkt op de voorziene datum omwille van het feit dat een van de deelnemers niet is 
komen opdagen op het vooropgestelde tijdstip, dan gaat de tegenspeler door naar de volgende ronde (walk-over). 
 

7. Elke deelnemer wordt verzocht om, zowel in enkel- als in dubbelspel, zijn mede- en/of tegenspelers te verwittigen van 
datum en uur van de wedstrijd. 
Bij regen verzoeken wij om toch op het geplande uur naar de terreinen te komen.  Zo kan onmiddellijk met iedereen een 
passende nieuwe datum voor de wedstrijd worden afgesproken.  Ook kan dan eventueel direct worden overeengekomen 
om indoor te spelen. 

 

8. Na de gespeelde wedstrijd moet de uitslag meegedeeld worden aan de wedstrijdleider. 
 

9. Het is begrijpelijk dat men hoe verder men opschuift op de tabel, hoe meer men rekening moet houden met de 
vooropgestelde speeldata en -uren. Finalisten moeten zich tijdens de finaledagen (vrijdagavond en zaterdag) kunnen 
vrijmaken. De finales worden uitsluitend door de wedstrijdleiding gepland. 

 

10. Voor de dubbelreeksen moeten de deelnemers minstens 16 jaar zijn.  De koppels worden door lottrekking bepaald. Indien 
er in een bepaalde reeks teveel deelnemers zijn kunnen bepaalde personen worden doorgeschoven naar een andere 
reeks (bvb indien in dubbel gemengd teveel heren zijn ingeschreven kunnen bepaalde personen worden doorgeschoven 
naar de reeks dubbel heren) 
 

11. De BROKKENREEKSEN.         
Deze reeksen staan open voor de mindere spelers (beginnelingen en spelers die weinig spelen). Het spelniveau van de 
betrokken speler is doorslaggevend. Er is een dames- en een herenreeks. Het gaat hier over enkelwedstrijden. 
Competitiespelers (interclubs en tornooien) mogen niet inschrijven voor deze reeksen. De tornooileiding kan spelers, die 
naar hun oordeel te goed spelen, weigeren voor deze reeks. Deze spelers worden dan naar een andere reeks 
doorgeschoven. Winnaars en finalisten van de brokkenreeks in vorige jaren mogen ook niet deelnemen in deze 
reeksen. 
 

12. Indien door slecht weer moet uitgeweken worden naar een binnenterrein van een andere club, valt de kostprijs hiervan 
ten laste van de club. De toelating van de tornooileiders is echter wel steeds vereist. 
 

13. Tijdens het clubtornooi zijn geen gewone reservaties van de terreinen mogelijk.  Last –minute reservaties zijn wel 
mogelijk (de vrije terreinen worden vrijgegeven na de planning van de tornooiwedstrijden van de volgende dag). 
 

http://www.tcdemote.be/

