Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T.

Reglement van de KVT-competitie:

Artikel 1 :
Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen en reeksen:
Afdeling 1 :
Maximum 40 punten enkel voor de Heren.
Maximum 40 punten enkel voor de Dames.
Afdeling 2 :
Maximum 16 punten enkel en dubbel voor de Dames.
Opmerkingen:
-Voor afdeling 2 zijn dus zowel de enkel- als de dubbelklassementen van toepassing voor het
bepalen van het maximum aantal toegelaten punten per ploeg)
-De klassementen die gekend zijn bij afsluiting van de inschrijvingen zijn van toepassing
gedurende gans de competitie van het betreffende seizoen. Voor de KVT-competitie worden
tijdens het seizoen de klassementen dus niet aangepast na bekendmaking van nieuwe
klassementen door Tennis Vlaanderen.

-----

-Indien er na de aanpassing van de klassementen door Tennis Vlaanderen nog spelers
toegevoegd worden aan de spelerslijst moet dit gebeuren met de klassementen die geldig
waren op het moment van inschrijving van het team.
Artikel 2 :
De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR
hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 3 :
De KVT-verantwoordelijke van de club is verantwoordelijk voor het inschrijven van de
ploegen en het invullen van de spelerslijsten op de website www.kempischetennisclubs.be.

Artikel 4 :

1. De reeksen zullen samengesteld worden, bij voorkeur uit 4 of 5 ploegen.
2. Elke ontmoeting omvat telkens 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen.
De spelers van beide ploegen ontmoeten elkaar in enkelspel in de volgorde van hun
enkelklassementswaarde. De volgorde van de samenstelling van de dubbelploeg moet niet
noodzakelijk dezelfde zijn als de enkelploeg, maar de ploeg met de hoogste aantal punten
moet men als eerste dubbel opstellen. Voor de dubbels zijn het aantal punten van het
enkelklassement van toepassing.
3. Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 2 short sets (tot 6-5) Een beslissende derde set mag dus
NIET gespeeld worden. Elke set die gewonnen wordt telt voor 1 punt.
4. Als een club een onvolledige ploeg in lijn brengt, wint de tegenpartij 2 punten per niet
gespeelde wedstrijd. Alle ontmoetingen moeten aanvangen in de volgorde van de
klassementswaarde. Met 2 of 3 aanwezige spelers wordt alleen het eerste dubbelspel gespeeld
en de tweede dubbel wordt forfait.
5. De winnende ploeg krijgt 2 punten, de verliezende ploeg krijgt nul punten, bij gelijke stand
krijgen beide ploegen elk 1 punt. In een eerste fase worden enkel deze punten in acht
genomen voor het opstellen van het klassement. In geval van gelijke stand in de
eindrangschikking gelden volgende bepalingen:
1° Indien de gelijke stand op 2 ploegen betrekking heeft:
a) indien geen van beide ploegen een ontmoeting door forfait verloren heeft:
•

de uitslag van de ontmoeting tussen deze beide ploegen wordt in acht genomen : de
ploeg die gewonnen heeft wordt voor de andere ploeg geklasseerd.

•

de winnaar zal de ploeg zijn die achtereenvolgens:
a) het kleinste aantal sets (in enkelspel en dubbelspel) verloor;
b) bij gelijkheid van aantal gewonnen sets, het kleinste aantal spellen (in enkelspel en
dubbelspel) verloor;
c) bij gelijkheid van aantal gewonnen sets en spellen, het grootste aantal sets in het
enkelspel won.
d) bij een nieuwe gelijke stand, zal als winnaar van de ontmoeting de ploeg worden
aangeduid die in het enkelspel;
o

bij gelijk aantal verloren sets het minste aantal spellen heeft verloren.

o

bij een nieuwe gelijke stand is de winnaar van de ontmoeting de ploeg die in
het tweede dubbelspel het meeste spellen heeft gewonnen.

•

Indien er dan nog een gelijke stand is tussen de twee ploegen, wordt het klassement
via loting opgemaakt.

b) indien een ploeg één ontmoeting door forfait heeft verloren, wordt deze ploeg na de andere
ploeg geklasseerd.
c) indien beide ploegen één ontmoeting door forfait hebben verloren, is punt a) van dit artikel
van toepassing.
2° Indien de gelijke stand op meer dan 2 ploegen betrekking heeft:
Enkel de uitslagen van de ontmoetingen tussen deze ploegen worden in acht genomen om een
definitief klassement op te maken.
Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de volgende criteria:
a) het verlies van de ontmoeting door forfait binnen de poule, in dat geval wordt zij
automatisch als laatste geklasseerd;
b) het grootste aantal punten;
c) het kleinste aantal verloren sets (in enkelspel en dubbelspel);
d) het kleinste aantal verloren spellen (in enkelspel en dubbelspel);
Evenwel vanaf het ogenblik dat er slechts 2 ploegen ex aequo overblijven, is artikel 4.5.1° van
toepassing.
Indien nog steeds ex aequo tussen meer dan 2 ploegen, wordt het klassement via loting
opgemaakt.
Artikel 5 :
De winnaar van elke reeks zal opgenomen worden in een eindronde met rechtstreekse
uitschakelingen. De winnaar van de ontmoeting zal worden bepaald aan de hand van de
criteria in artikel 4.5.1°.
De finales van elke afdeling zullen uiterlijk gespeeld worden tijdens het 2° weekend van
september. De winnaars zullen 6 WAARDEVOLLE PRIJZEN ontvangen, de finalisten
ontvangen eveneens een prijs indien er minimum 8 deelnemende ploegen waren in de reeks.

Artikel 6 :
Voor elke ontmoeting stelt de club MINIMUM 2 TERREINEN beschikbaar.
De thuisspelers zorgen voor ballen in goede staat.

Artikel 7 :
De ontmoetingen in de poules moeten op vaste data, volgens de kalender gespeeld worden. Er
kan gespeeld op vrijdagavond, zaterdag of zondag. Deze ontmoetingen kunnen verplaatst

worden naar een andere dag mits onderlinge toestemming van beide kapiteins, op voorwaarde
dat dit per email tussen beide kapiteins bevestigd wordt. Een kopie van deze email dient te
worden gestuurd naar het KVT-bestuur (kempischetennisclubs@gmail.com). Indien er geen
onderlinge toestemming is wordt de ontmoeting gespeeld op de volgens de kalender
vastgestelde datum.
Ontmoetingen in de “voorronde” moeten uiterlijk gespeeld zijn tijdens het laatste weekend
van juli. Mits toelating van het bestuur kan hiervan afgeweken worden (vb. indien de
eindronde later kan beginnen omdat er in de reeks slechts vier of minder poules zijn).
De ontmoetingen tijdens de eindronde worden door beide kapiteins in onderling overleg
gepland binnen de voorziene periode. Indien beide kapiteins geen overeenstemming bereiken
wordt de ontmoeting gespeeld om 14 uur op de zondag van het voorziene weekend.

Artikel 8 :
Uitslagen moeten zo snel mogelijk door de kapiteins ingevuld worden op het wedstrijdblad
dat terug te vinden is op onze website www.kempischetennisclubs.be.
Uitslagen die op 1 augustus niet zijn ingevuld worden als 0-12 aangerekend en er kan door het
bestuur een boete van € 12,50 opgelegd worden.

Artikel 9 :
Ingeval een ploeg forfait geeft wint de tegenstander met 12/0 en kan door het bestuur aan de
forfait-gevende club een boete van € 12,50 opgelegd worden.

Artikel 10:
Wanneer een ploeg een ontmoeting betwist met een te hoog puntenaantal of met een
speler/speelster met een te hoog klassement wordt de ontmoeting door de ander ploeg
gewonnen met 12/0.

Artikel 11 :
De betwistingen die niet in dit reglement voorzien zijn, worden door het bestuur van de
K.V.T. beslecht.

Artikel 12 :
Om te kunnen deelnemen aan de K.V.T.-competitie moet de club lid zijn van K.V.T.. Het
lidgeld bedraagt momenteel € 50.
Per deelnemende ploeg is € 15 inschrijvingsgeld verschuldigd. De club ontvangt hiervoor een
afrekening en is verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijvingsgeld aan K.V.T..
Eventuele boetes worden eveneens geïnd via de club.
Alle bijdrages moeten betaald worden bij ontvangst van de rekening.
Niet-betaling kan uitsluiting betekenen voor het volgende seizoen.

Onze bankrekening: BE75 7330 5621 3651 BIC-Code: KREDBEBB
Op naam van K.V.T. (Kempische Verstandhouding der Tennisclubs)
Per adres: Jozef Carpentier, De Valken 20, 2370 Arendonk

