
 
3e Led’s dubbel   

 
Op vrijdag 24 juli vanaf 17u30 tot 01u 

 
op alle terreinen - bij slecht weer voorzien we een alternatieve activiteit! 

 
 

Wedstrijdreglement: 
 
1. Dit tornooi is toegankelijk voor alle leden van TCW.  Men dient zich op te geven per ploeg.   

 
2. Aangezien het om dubbels gaat, zijn het de dubbelklassementen die van toepassing zijn. Er kan 

ingeschreven worden in de volgende reeksen: 
 

- Dubbel Dames 1: max. 70 punten per ploeg  
 

- Dubbel Dames 2: max. 18 punten per ploeg 
 

- Dubbel Heren 1: max. 100 punten per ploeg  
 

- Dubbel Heren 2: max. 18 punten per ploeg 
 
3. Men mag slechts in één reeks inschrijven. 
 
4. Er is geen inschrijvingsgeld. 
 
5. Met uw inschrijvingen kan je terecht op volgend e-mailadres: jurgen.baecke@ugent.be 

 
Voor eventuele vragen bij Jurgen Baecke tel. 0497/881135   
Inschrijvingen moeten uiterlijk tegen zaterdag 18 juli, 10u binnen zijn.  
Trekking poules diezelfde dag.  
Wacht niet te lang om in te schrijven want het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 24 koppels. 

 
6. De deelnemende teams zullen op de website www.tcwachtebeke.com  vanaf maandag 20 juli 

kunnen zien wanneer zij hun eerste wedstrijd moeten spelen. Gelieve dus zelf te gaan kijken 
wanneer je moet spelen; in principe wordt je niet meer gebeld.  

 
7. Er wordt gespeeld in een poulesysteem of volgens het systeem van rechtstreekse uitschakeling 

(waarbij voor de verliezers van de eerste ronde een troostingswedstrijd wordt voorzien), zodat 
iedereen verzekerd is van minstens twee wedstrijden. 

 



8. Iedere wedstrijd is gelimiteerd tot 50-60 minuten (inclusief 5 minuten opwarming) afhankelijk van 
het aantal wedstrijden en tijdslots die we hebben, finales in principe 60 minuten. Er wordt steeds 
doorgeteld en de stand bereikt bij het eindsignaal telt.  Wanneer er gespeeld wordt met 
rechtstreekse uitschakeling, wordt bij een gelijke stand het aan de gang zijnde spel uitgespeeld of 
een extra spel gespeeld. 

 
9. Er wordt gestreefd naar maximum 6 koppels per reeks. In iedere reeks moeten er minimum drie 

teams ingeschreven zijn, zoniet wordt deze geschrapt. 
 
10. Alle finalisten ontvangen een prijs; de prijsuitreiking gebeurt onmiddellijk na de laatste finale. 
 
11. Een team dat het tornooi twee jaar na elkaar wint, dient bij een volgende deelname uit te komen in 

een hogere reeks; indien dit gebeurde in de hoogste reeks mag het team niet meer inschrijven in 
dezelfde samenstelling. 

 
12. Alle betwistingen worden beslecht door de wedstrijdleiding. 
 
 
 
Supporters en vrienden zijn van harte welkom, en wij hopen op een sportief wedstrijdverloop.  
 
 
 
 


