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Omschrijving
✓
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Ploegencompetitie met handicapformule. Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten voor de
Beker van Vlaams-Brabant & Brussel niet in aanmerking komen voor vermelding op de individuele
uitslagensteekkaart en dus ook niet voor het toegekende klassement op het einde van seizoen.
De winnaar is geplaatst voor de Beker van Vlaanderen.
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De Beker van Vlaams-Brabant & Brussel wordt gespeeld met het systeem van rechtstreekse
uitschakeling. Bij voldoende inschrijvingen wordt een voorronde gespeeld in poules.
Er wordt steeds gespeeld naar 3 gewonnen sets (best of 5).
De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat, alvorens een set wordt aangevangen,
men de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt. Voor de handicappunten van een
herenploeg wordt verwezen naar de handicaptabel “Heren”, voor de handicappunten van een
damesploeg wordt verwezen naar de handicaptabel “Dames”.
De beker wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers en een vaste reserve, allen van dezelfde club.
De reservespeler dient niet te worden opgegeven bij de inschrijvingen. Eénmaal gespeeld bij een ploeg
mag deze niet meer uitkomen voor een andere ploeg.
Men mag maximum één dame per ploeg opstellen. Een dame die in een herenploeg wordt opgesteld,
speelt met haar herenklassement. De ploegen die een dame in hun ploeg opstellen kunnen niet
deelnemen aan de Beker van Vlaanderen.
Indien men 3 dames opstelt (in drie verschillende ploegen), is men ook verplicht een damesploeg in te
schrijven.
De opstelling van de 3 spelers die een ploeg vormen is vrij.
De speelvolgorde van de wedstrijden binnen een ontmoeting: 3-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 1-2, 3-3, 2-2, 1-1.
Er dient getost te worden om de serveerder van set 1 te bepalen. In de laatst mogelijke set (belle) wordt
er gewisseld wanneer een speler 5 effectieve punten heeft gescoord.
De ontmoetingen moeten ten laatste gespeeld worden in de door het PC vastgelegde week, op de
speeldag door de bezochte ploeg gekozen. Niettemin mogen de ploegen, in onderling akkoord, hun
ontmoetingen vervroegen.
Tijdens de voorronde kan er niet vroegtijdig worden gestopt in de poulewedstrijden. Deze voorronde
wordt gespeeld in een poule van minstens 3 ploegen. (1x thuis & 1x uit) De eerst genoemde ploeg wordt
beschouwd als de bezochte ploeg.
De finaledag wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling (met grote én kleine finale). Indien de
winnaar reeds vroeger is bepaald, mag de wedstrijd vroegtijdig worden gestopt. De finaledag werd
verankerd in de kalender en kan niet meer gewijzigd worden.
De wedstrijdbladen worden rechtstreeks ingegeven op de website.
De boetelijst van de reguliere interclubs is van toepassing.
Alle geschillen alsook alle gevallen voorzien in dit reglement worden opgelost door het PC.
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We raden de clubs aan de reservespeler pas aan te duiden wanneer je hem effectief nodig hebt.
Eens deze reservespeler is doorgegeven kan je hem ook niet meer veranderen.
De reservespeler mag niet voorkomen in de lijst van een andere ploeg.
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De uitslag van de wedstrijd dient ten laatste om 09:00 de dag na aanvang van de wedstrijd op
competitie.vttl.be ingegeven te zijn.

