
Reglement   Beker   van   Tienen: 
 
Artikel   1   –   de   Beker   van   Tienen   is   een   organisatie   van   de   drie   Tiense   tennisclubs   TC   Grand 
Slam,   RRTTC   en   TC   Roosendael,   aangevuld   met   TC   Tennifun   van   Hoegaarden; 
 
Artikel   2   –   ieder   lid   aangesloten   bij   1   van   de   vier   bovengenoemde   clubs   kan   deelnemen   aan 
de   Beker   van   Tienen.   Een   lid   dat   in   meerdere   clubs   is   aangesloten   beslist   zelf   voor   welke   club 
hij/zij   wil   deelnemen; 
 
Artikel   3   –   iedere   club   zal   op   haar   beurt   de   Beker   van   Tienen   organiseren   tijdens   de   derde 
week   van   september.   De   wedstrijdleiding   gebeurt   door   Ludwig   Stillaert,   hij   ontvangt   hiervoor 
een   vergoeding   van   €   75,0; 
 
Artikel   4   –   de   enkel   reeksen   zijn   ED3,   ED4,   ED5,   EH3,   EH4,   EH5   en   EH6. 
 
Artikel   5   –   de   dubbelreeksen   zijn   DD   10   –   15pt,   DD10   –   30pt,   DD10   –   60pt,   DG10   –   15   pt, 
DG10   –   30pt,   DG10   –   60pt,   DG10   –   90pt,   DH10   –   15pt,   DH10   –   30pt,   DH10   –   60pt   en   DH10 
–   90pt; 
 
Artikel      6   –   de   punten   worden   als   volgt   toegekend:   1pt   ½   finale,   2pt   finalist   en   4   pt   voor   de 
winnaar;  
 
Artikel   7   –   per   reeks   wordt   er   1   spe(e)l(st)er   per   club   geselecteerd.   Elke   club   beslist   autonoom 
over   de   aanduiding   van   de   spe(e)l(st)er   die   haar   zal   vertegenwoordigen.   Een   spe(e)l(st)er   mag 
maximum   aan   2   reeksen   deelnemen.   Indien   een   spe(e)l(st)er   toch   aan   meer   dan   2   reeksen 
deelneemt   zal   hij/zij   maximum   slechts   1pt   toegekend   krijgen; 
 
Artikel   8   –   de   loting   gebeurt   14   dagen   voor   aanvang   van   de   eerste   wedstrijden,   de   aanduiding 
van   de   deelnemers   10   dagen   voor   de   aanvang   van   de   eerste   wedstrijden; 
 
Artikel   9   –   de   ½   finales   worden   vanaf   maandag   gespeeld,   de   finales   op   zondag.   De   laatste 
planning   van   de   finales   is   16.00u; 
 
Artikel   10   –   het   tornooi   wordt   gespeeld   volgens   het   algemeen   competitiereglement   van   de 
KBTB; 
 
Artikel   11   –   voor   alle   onvoorziene   omstandigheden   beslist   de   wedstrijdleiding   autonoom. 
 
Goedgekeurd   op   12.04.2016, 
 
Voor   TC   Grand   Slam,            Voor   TC   Roosendael,            Voor   R.R.T.   TC.,            Voor   Tennifun, 
 
Jo   Van   Den   Bosch                                 L.   Stillaert                                                               M.   Borghgraef                           J.   Wautraets 
 
 
 


