
 

CLUBTORNOOI  2018 

 
 

- Inschrijvingen voor deelname aan het tornooi in het clubhuis, vanaf de opening van het 
seizoen en dit tot en met 13  mei 2018 

 
- Op 14 mei 2018 worden de wedstrijdroosters door loting opgesteld. 

 
- Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 sets. Een tiebreak zal worden toegepast bij 
elke set, na 6-6 gelijkspel. Bij gelijke stand in sets dient een tiebreak gespeeld naar 10 
punten te worden om de winnaar te kennen. In de finale wordt er gespeeld naar 2 
winnende sets. 

 
- De namen, datum en uur van de wedstrijd moeten worden ingeschreven op de lijst die 
zal uithangen in het clubhuis. Tevens moet er voor twee (2) uren worden gereserveerd 
met de tornooikaartjes ( in het clubhuis ). 
 

- Zorg er voor dat, indien er pleinen gereserveerd worden voor het tornooi, er ook 
daadwerkelijk gespeeld wordt !!! 

 
- Na de 1ste voorronde mogen de gekwalificeerden de matchen vroeger spelen dan de 
vooropgestelde datum, echter pas nadat de tegenspeler(s) hiermee akkoord gaan (dit 
geldt echter niet voor de finale). 
 

- Wie zich plaatst voor een volgende ronde dient na te kijken of zijn of haar 
tegenstander al bekend is. Zo ja, dan is het aan hem of haar om het initiatief te nemen 
om met deze tegenstander contact op te nemen om een wedstrijddatum en –uur af te 
spreken. 
 

- Minimum leeftijd van de deelnemers is zestien (16) jaar. 
 

- Een reeks kan maar doorgaan indien er 8 inschrijvingen zijn. 
 

- Bij het heren en dames enkelspel is er een reeks Senioren + 50 jaar. De keuze van de 
+ 50 jarigen is vrij, maar men kan slechts in één (1) reeks deelnemen. (Heren of 
dames alle leeftijd ofwel Senioren + 50 jaar). 
 

- De finales worden gespeeld in september 2018. Wij rekenen erop dat de finalisten dat 
weekeinde ook vrij houden. 

 
 

HOU REKENING MET REGEN EN BESCHIKBARE PLEINEN. 

 

STEL HET SPELEN VAN DE MATCHEN NIET UIT. 

 

VOOR VERDERE INLICHTINGEN :  
NEEM CONTACT OP MET 
 
 
ROELS Peter ( Tel.: 0475/833899) 

 

VAN DEN ABEELE DANNY ( Tel.: 0474/776176) 

 

BEIRENS PAUL ( Tel. : 0478/499896 ) 


