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REGLEMENTEN 

Competitie 
- De competitie loopt van midden juni tot midden september. 
- Alle wedstrijden worden gespeeld op donderdag vanaf 14 uur.  
- Wedstrijden kunnen alleen uitgesteld worden door onbespeelbaarheid der terreinen of indien de 

temperatuur hoger is dan 32°C. Bij verwachting van dergelijke hoge temperaturen kunnen de 
ploegen in onderling overleg de ontmoeting verschuiven naar de voormiddag van de voorziene 
datum. Bij uitstel spreken de kapiteins van de ploegen een nieuwe datum af en melden dit aan 
de competitieverantwoordelijke. 

- Iedere ontvangende club dient minimum twee terreinen per ploeg ter beschikking te stellen, met 
telkens minstens 4 ballen van een goede kwaliteit per terrein. 

Reeksindeling 
- Er kunnen maximaal 15 ploegen deelnemen aan deze competitie. Clubs die het vorige jaar 

deelnamen hebben voorrang. 
- Er wordt gespeeld in drie reeksen van telkens 5 ploegen. De samenstelling hiervan wordt 

opgemaakt aan de hand van de eindrangschikking van het vorige jaar. 
- Alle ploegen spelen een heen en terugwedstrijd tegen de andere ploegen in de reeks. 

Samenstelling van de ploegen. 
- Een ploeg bestaat uit 8 spelers. 
- Een speler(ster) kan slechts voor één club deelnemen. 
- Tijdens een ontmoeting worden er vier dubbelwedstrijden gespeeld. 
 wedstrijd 1: spelers minimum 55 jaar 
 wedstrijd 2: spelers minimum 60 jaar 
 wedstrijd 3: spelers minimum 60 jaar 
 wedstrijd 4: spelers minimum 65 jaar 
- Er mag slecht één speler met een VTV-dubbel klassement C30 per ploeg opgesteld worden. 

Alle andere spelers hebben een lager klassement. 
-  Bij gebrek aan voldoende aantal heren mag ook één dame opgesteld worden. De minimum 

leeftijd van een eventueel invallende dame is 50 jaar. 
- Het totaal aantal punten van de 8 deelnemers per ploeg is 100. 
- Het eerste criterium voor het samenstellen van de “Dubbels” is de leeftijd. In tweede instantie 

telt het klassement. Deze regel geldt eveneens indien er onvoldoende spelers aanwezig zijn. 
- In de wedstrijden 2 en 3 dient de ploeg met het hoogste aantal punten steeds wedstrijd 2 te 

spelen. 

Wedstrijdregels 
- Voor aanvang van de wedstrijden overhandigen de beide kapiteins de opstelling van de 

ploegen aan mekaar onder gesloten omslag ( ploegnummer, naam en voornaam, VTV 
puntenwaarde dubbelspel en leeftijd).  

- Per ontmoeting mag een speler slechts 1 wedstrijd betwisten. Indien hij een tweede wedstrijd 
speelt wordt deze als verloren beschouwd. 
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- Spelers die tweemaal in een hogere reeks opgesteld werden, mogen niet meer in een lagere 
reeks aantreden. De dames maken hierop echter een uitzondering en mogen ongelimiteerd 
invallen in elke afdeling. Bij niet naleven van deze maatregel verliest men deze wedstrijd. 

- De spelers van een club die deelnemen met 2 of meer ploegen in een zelfde reeks mogen na 
een eerste opstelling niet meer verwisselen van ploeg. 

- Bij het opstellen van een ploeg met een te veel aan punten, verliest de betrokken club de 
desbetreffende ontmoeting.  

- Bij afwezigheid van een speler of speelster in de 1ste, 2de of 3de ploeg schuiven de 
achterliggende duo’s een plaats naar voor en wordt de 4de wedstrijd niet gespeeld. Deze 
wedstrijd wordt verloren met forfait. De puntenwaarde van het niet spelende duo blijft echter 
mee tellen voor het puntentotaal van de ploeg. 

- Alle  wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij een 1–1 setstand wordt als 3de set 
een lange tiebreak gespeeld naar 10 punten mits een verschil van 2 punten. 

- Spelen in zaal is toegelaten mits toestemming van de bezoekers. 
- Voor niet begonnen wedstrijden wegens slechte weersomstandigheden vervalt de verplichting 

om de aangeduide spelers opnieuw op te stellen bij het herspelen van de wedstrijd op een 
latere datum. 

Wedstrijdpunten en rangschikking 
- Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt men punten. 
  wedstrijd 1: 3 punten 
  wedstrijden 2, 3 en 4: 2 punten 
- Bij het einde van de competitie zakken de laatst geplaatste ploegen in de reeksen 1 en 2 naar 

een lagere reeks. De best gerangschikte ploegen in reeks 2 en 3 promoveren. De 
wedstrijdleiding kan, op vraag van de betrokken clubs, en ten einde een zo evenwichtig 
mogelijke reeksindeling te bekomen hierop een uitzondering maken. 

- De ploeg die bij het einde van de competitie de meeste punten behaald heeft is kampioenen 
van zijn reeks. 

-  Bij gelijkheid van punten zal in volgorde rekening gehouden worden met de meest gewonnen 
wedstrijden, de minst verloren sets, de minst verloren spellen, de uitslag van de onderlinge 
confrontatie(s). 

- Indien er hierna nog geen onderscheid is dan dienen de ploegen een testontmoeting te spelen. 
- Indien een club forfait geeft voor een ontmoeting dan krijgt zij een negatief saldo van -4 punten. 

De tegenstander krijgt +5 punten. 

Uitslagen  
- De uitslagen van de wedstrijden en de rangschikking kan men vinden op de website 

www.blauwe-regen.be . Ga via “Bedrijven” naar AGTK en kies “Beker Saliën”. 
- Wij rekenen erop dat de verantwoordelijken van de clubs zo vlug mogelijk het wedstrijdblad met 

de resultaten doorsturen naar de competitieverantwoordelijke. 
- Het wedstrijdformulier mag ook per e-mail doorgestuurd worden naar de 

competitieverantwoordelijke. 

Allerlei 
- Alle deelnemers dienen verzekerd te zijn door een sportongevallenverzekering van de eigen 

club. 
 

- Voor het deelnemen aan deze competitie wordt er geen inschrijvingsbijdrage gevraagd. 
 

- In navolging van de Beker Claus van het KAVVV worden er door meerdere  clubs een 
kleinigheid aangeboden na de wedstrijd. Om een escalatie te vermeiden vragen wij de clubs 
zich te beperken tot het geven van een rondje. 

 
 
 
 
 

 


