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Hoofdstuk 3.

Beker Jean Heylenbosch.

Art.3.1.

De provinciale Sporta-raad organiseert jaarlijks de “ Beker Jean Heylenbosch “.

Art.3.2.

Deze bekercompetitie is voorbehouden aan de ingeschreven clubs

Art.3.3.

De provinciale Sporta-raad bepaalt ieder seizoen de datum en de manier van inschrijving.

Art.3.4.

De finalisten ontvangen een trofee.

Art.3.5.

Een club mag meerdere ploegen inschrijven van elkaar onderscheiden door de letters van het alfabet te beginnen
met de letter A voor de eerste ploeg, enz ..

Art.3.6.

De ploegen zijn samengesteld uit 2 spelers van dezelfde club.

Art.3.7.

De 2 ingeschreven spelers vormen de “vaste ploeg”'.

Art.3.8.

Eén speler van de “vaste ploeg”' moet steeds aan de wedstrijd deelnemen.

Art.3.9.

Er wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

Art.3.10.

Er wordt gespeeld in één reeks en met voorgift

Art.3.11.

De maximum ploegwaarde is 20 punten

Art.3.12.

Voor het bepalen van de ploegwaarde telt het klassement dat de spelers hadden bij de inschrijving.

Art.3.13.

Een wedstrijd bestaat uit 5 matchen ; 4 enkelspelen en 1 dubbelspel.

Art.3.14.

Er wordt gespeeld met volgend wedstrijdschema : 2/1 - 1/2 - dubbel - 2/2 - 1/1.

Art.3.15.

De matchen worden gespeeld naar 3 gewonnen sets van 11 punten + voorgift.

Art.3.16.

Deze voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer van de spelers gebruikt tijdens de interclub.

Art.3.17.

Bij het dubbelspel is de voorgift gelijk aan het verschil van het totale waardecijfer van elk van de paren gedeeld
door 2 en naar BOVEN afgerond.

Art.3.18.

De speler of het dubbelpaar die voorgift heeft, krijgt de opslag bij de 1ste set.

Art.3.19.

In de beslissende 5 set wordt er van speelzijde gewisseld als de hoogst geklasseerde speler of dubbelpaar
de helft van de te behalen punten bereikt heeft, steeds afgerond naar beneden. Bv: 11 normale punten + 4
punten voorgift, dan wordt er gewisseld als de hoogst geklasseerde speler of dubbelpaar 7 punten heeft .

Art.3.20.

De match is gedaan als 1 van beide spelers (of paar) 11 punten + voorgift haalt. Dus geen 2 punten verschil.

Art.3.21.

Indien beide spelers (of paren) hetzelfde klassement hebben, starten zij met 0-0 en moet het verschil wel 2
punten zijn.

Art.3.22.

Bij uitschakeling van een ploeg, mogen de spelers die ooit speelden voor die ploeg, niet meer spelen in een
andere ploeg.

Art.3.23.

Deze bekermatchen tellen niet mee voor het individueel klassement.

Art.3.24.

Het officiële wedstrijdblad moet gebruikt worden.

Art.3.25.

De thuisploeg is verplicht de uitslag van de wedstrijd binnen de 24 uur te melden per mail of sms aan de
bekerverantwoordelijke.

Art.3.26.

De thuisploeg is verplicht binnen 24 uur het resultaat van de wedstrijd in te vullen op TT-online.

Art.3.27.

Alle andere regels van de interclub blijven van kracht zeker in verband met verplaatsten van wedstrijden, heirkracht
en forfaits.
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