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Het TC Players Dubbel Circuit start het weekend van 10-11-12-13 oktober en loopt tot vrijdag
29 maart met een afsluitevent en prijsuitreiking
Elke speler betaalt 2 euro per wedstrijd (=set) voor het spijzen van de prijzenpot
Er wordt telkens gespeeld op donderdag om 21u, vrijdag tussen 19 & 22u (2
speelmomenten), zaterdag tussen 16 & 19u (2 speelmomenten) en zondag tussen 10u en
18u (5 speelmomenten). 1 speelmoment = 1.5 à 2 waarin 3 wedstrijdjes tot 6 worden
gespeeld per poule (zie hieronder)
Elke speler ontvangt op maandag voorafgaand aan het speelweekend een doodle via
Whatsapp waarin hij/zij dient aan te geven wanneer hij/zij kan spelen. Deze dient voor
dinsdagmiddag te worden ingevuld
Op woensdag wordt een planning doorgestuurd via Whatsapp die kan geraadpleegd worden
op www.tcplayers.be. Het is hierbij ZEER BELANGRIJK deze planning strikt te volgen, want
indien 1 van de 4 spelers niet opdaagt kunnen de 3 andere NIET spelen. Wees dus collegiaal
en verwittig op tijd mocht je alsnog de planning niet kunnen volgen. Een speler die lastminute niet kan spelen dient zelf in te staan voor vervanging en dient een speler te zoeken
die max 1 categorie hoger of lager staat.
Bij de start van het Dubbel Circuit worden alle spelers ingedeeld in 4 verschillende niveau’s in
functie van hun klassement en niveau. Van Categorie 1 (hoogste niveau) tot Categorie 4
Per niveau worden er poules gevormd van 4 spelers
Het is mogelijk dat een speler uitzonderlijk gepland wordt in een categorie lager of hoger om
op het betreffende speelmoment een poule van 4 spelers te kunnen vormen. Die
betreffende speler zal op dat moment niet kunnen zakken of stijgen (-2 reeksen dan initieel
of +2 reeksen dan initieel), maar krijgt wel de punten toegekend volgens het reglement
In de poules worden er op 1 vastgelegd speelmoment 3 wedstrijden gespeeld, telkens tot 6
met een tie-break bij 5-5. Elke speler speelt dus met de 3 andere spelers telkens een set tot 6
tegen de andere 2 spelers van zijn/haar poule.
Na de 3 wedstrijden wordt een eindstand opgemaakt op basis van het aantal gewonnen
games. De speler met het meeste aantal games is winnaar van de poule en stijgt 1 categorie.
De verliezer van de poule zakt 1 categorie.
Bij een gelijke stand wint de speler die in de onderlinge duels het meeste games behaalde. Is
de stand dan nog steeds gelijk, dan geldt als winnaar de speler die met de laatste uit de
poule het meeste games behaalde. Is de stand dan nog steeds gelijk, dan wordt via
lottrekking de winnaar bepaalt.
Op geregelde basis wordt een ranking opgemaakt over de 4 categorieën heen. Elke
deelnemer heeft op het einde van het seizoen prijs
De ranking wordt opgemaakt als volgt:
o 1 punt per gespeelde wedstrijd
o 2 punten per gewonnen wedstrijd
o 3 punten voor het winnen van een poule
VEEL TENNISPLEZIER !

