
 Clubkampioenschap Volwassenen 2021   

8-aug-21 

1. Alle wedstrijden worden in poulevorm gespeeld. 

 

2. Alle wedstrijden worden naar 2 gewonnen sets gespeeld. 3de Set wordt match T-break tot 10 zowel 

in enkel als dubbel. De uitslag van de match T-break wordt door de club omgezet naar een 6-4 score 

voor de winnaar. 

 

3. Volgende regels zijn van toepassing als de poules zijn afgespeeld: 

a) Als er één poule is, is de poule winnaar clubkampioen. 

b) Indien 2 poules, spelen de winnaars van de poules tegen elkaar. 

c) Indien 3 poules wordt de beste verliezer opgevist. 

d) Als er 4 poules zijn spelen de winnaars van iedere poule tegen elkaar. 

e) Bij gelijk aantal punten en gewonnen wedstrijden telt het puntensaldo van alle gespeelde 

wedstrijden in de poule. 

 

4. De poules staan vermeld op de website van Tennis Vlaanderen:  

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=87620 

 

5. NIEUW: Dit jaar hebben we, speciaal voor de start-2-tennis-leden en de leden die geen competitie 

spelen, een 3-punten reeks in het enkelspel. In het dubbel hebben we de 3-8 punten-reeks 

ingevoerd. Leden die al meer ervaring hebben met de competitie schrijven zich best in in de andere 

reeksen (tot 10 punten). 

 

6. Per reeks wordt er een coördinator aangeduid die tevens een WhatsApp-groepje zal aanmaken. Deze 

coördinator regelt de eerste wedstrijden en reserveert de pleinen.  

Na de wedstrijd dient de uitslag ingevuld te worden op de tabellen in de hal alsook door te sturen 

naar de coördinator. 

 

7. Wanneer er een probleem is met plannen en reserveren, gaan het clubkampioenschap voor op de 

vaste reservaties.  

 

8. Wedstrijden worden gespeeld vanaf 20/08/2021 t/m 26/09/2021.  

De poules dienen uiterlijk 12/09/2021 afgewerkt zijn. 

De finales dienen gespeeld te zijn ten laatste zondagavond 26/09/2021 om 18u. 

 

9. Voor eventuele vragen, contacteer je coördinator of de wedstrijdleiding: Carine Vranken 

0497/340754 of René Guffens 0494/796678. 

 

 Veel  tennisplezier! 

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=87620

