Provinciale Jeugdinterclub
ben/pre/min/cad/jun/-21
Vlaams-Brabant & Brussel

Reglement

Omschrijving
Ploegencompetitie voor alle spelers geboren na 01/01/1996 (van benjamin t.e.m. -21)

Reglement
ü De jeugdliga zal betwist worden met witte ballen (dus witte uitrusting is verboden)
ü De spelers en speelsters worden verzocht zich 30 minuten vóór de aanvang van de reeks
aan te melden bij de hoofdscheidsrechter
ü De jeugdinterclub is enkel toegelaten voor spelers behorende tot een jeugdcategorie
ü Ploegen voor de jeugdinterclub bestaan uit 2 effectieve spelers en één reserve speler.
ü Er wordt naar gestreefd om reeksen van 10 ploegen te maken. Het is mogelijk dat er meerdere
reeksen per afdeling bestaan
ü De indeling van de reeksen gebeurt in functie van de leeftijd van de drie spelers van elke ploeg
ü Op elke speeldag speelt elke ploeg tegen drie andere ploegen uit haar reeks. Zodoende heeft
elke ploeg aan het einde van de derde speeldag tegen alle ploegen gespeeld en kan er een
definitieve eindrangschikking opgemaakt worden.
ü Elke speeldag bestaat uit drie rondes. Ploegen die gedaan hebben met de wedstrijden uit hun
eerste ronden, dienen aan te vangen met de wedstrijd voor de tweede ronde, idem daarna
voor de wedstrijd uit de derde ronde.
ü Er wordt gespeeld zonder handicap en de wedstrijden komen op de individuele uitslagenkaart.
ü Elke ontmoeting bestaat uit vier enkelspelen en een dubbelspel. De volgorde van de
wedstrijden wordt door de hoofdscheidsrechter bepaald om de beschikbaarheid van
tafelscheidsrechters te garanderen
ü De ploeg die wint krijgt 3 punten, diegene die verliest krijgt 1 punt. Een ploeg die forfait krijgt of
geeft krijgt 0 punten.
ü Elke ploeg die niet met twee spelers aan de ontmoeting begint, krijgt forfait.
ü Er zijn prijzen voor de beste drie in de eindrangschikking. Voor het berekenen van de
eindrangschikking wordt voor iedereen de drie beste resultaten weerhouden
ü De hoofdscheidsrechter zal alle nodige maatregelen treffen om een goed verloop te
waarborgen

Fasen
ü Fase 1: zo 22/10/2017 – lokaal Drive Tienen
ü Fase 2: zo 19/11/2017 – lokaal Hurricane
ü Fase 3: zo 18/02/2018 – lokaal TTC Werchter
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Inschrijvingen
ü Inschrijvingsrecht: gratis
ü Inschrijvingen kunnen via daartoe bestemd inschrijvingsformulier tot uiterlijk 15/10/2017, te
verzenden
o via e-mail:
michele.messiaen@skynet.be

