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Na registratie TER PLAATSE op het ledenplatform via 
http://ledenplatform.blauwe-regen.be krijgt u een 
lidnummer  toegewezen en kan u één of twee reeksen 
(60 euro / reeks) voor de wintercompetitie aankopen 
via “Mijn profiel” en vervolgens “Lidmaatschap kopen“. 
Nadat uw partner zich ook geregistreerd heeft op het 
ledenplatform, kunnen jullie vervolgens via http://www.
blauwe-regen.be/wintercompetitie de inschrijvingslink 
volgen naar Plan2Play. Daar selecteert u eerst de juiste 
reeks waarvoor u zich wenst in te schrijven en vult dan 
het inschrijvingsformulier op Plan2Play in waar u ook de 

data doorgeeft waarop jullie NIET beschikbaar zijn.

 De planning van de wedstrijden gebeurt automatisch 
rekening houdend met de beschikbare data die u aangaf 
op het inschrijvingsformulier van Plan2Play. De trekking 
van de wedstrijden zal plaatsvinden op maandag 22 
september 2014. Daags na de trekking worden de 
wedstrijdschema’s bekendgemaakt. Het annuleren van 
een wedstrijd 14 dagen op voorhand wordt als W.O 

beschouwd.

1. inschrijvingen

2. wedstrijdplanning

3. wedstrijdreglement
Blauwe Regen is niet verantwoordelijk voor mogelijke 
ongevallen tijdens de wintercompetitie. U kan indien 
gewenst een VTV-kaart inclusief ongevallenverzekering 

aanschaffen via Blauwe Regen.

De spelletjes worden gespeeld volgens het “no add” 
systeem. Na 40-40 wordt er nog 1 punt gespeeld. De 

ontvangers bepalen de opslagrichting.

De wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. 
Bij gelijke stand na 2 sets (1-1) beslist een super tie-break 
naar 10 punten met 2 punten verschil de wedstrijd. Deze 

super tie-break vervangt de 3de set.

De rangschikking wordt als volgt bepaald:
1. gewonnen wedstrijden (bij gelijke stand tussen 2 

ploegen telt de onderlinge wedstrijd)
2. gewonnen sets
3. verloren sets

4. gewonnen games
5. verloren games

Vooraleer de wedstrijd aan te vangen, vraagt u een 
scoreformulier aan de bar waarop u de wedstrijdscore 
noteert. Na de wedstrijd dient u dit formulier terug in te 

leveren in het sigarenkistje.

Alle wedstrijden dienen tijdens de periode 27 september 
2014 t.e.m. 5 april 2015, elke zaterdag van 10u tot 22u en 
elke zondag van 10u tot 22u gespeeld te worden op de 

indoorvelden van Blauwe-Regen.

In uitzonderlijke gevallen zoals ziekte of kwetsuur zal 
de partner een vervanger van maximum gelijk VTV-

klassement zoeken.

4. terreinen
Er wordt gespeeld op tapijt. De eerst volledige ploeg (4 
spelers) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen 
terrein. Enkel deelnemers van de wintercompetitie mogen
gebruikmaken van de terreinen. De supporters mogen 

plaatsnemen op de zitbanken.

5. kledij
Er wordt uitsluitend met tennispantoffels met gladde 
zolen gespeeld. Pantoffels kunnen desgewenst gehuurd 

worden voor 1,5 euro aan de bar.

DD10, DD25, DD40, DD55, DD open reeks 60j, DD10 
nm 50j, DD open reeks nm 50j

DH10, DH25, DH40, DH55, DH open reeks 60j, DH15 
+45j, DH open reeks +45j, DH10 nm 60j, DH open reeks 

nm 60j

DG10, DG25, DG40, DG55, DG open reeks 60j

Er moeten minstens 10 ploegen in een reeks inschrijven 
om de reeks te laten starten. Indien voor andere reeksen 
ook voldoende interesse bestaat, kunnen deze mogelijk 

weerhouden worden.

De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan 
niet te laten starten. In het geval de reeks afgelast wordt, 

wordt het inschrijvingsgeld contant terugbetaald.

Indien een reeks met heen- en terugronde gespeeld 
wordt, moet de eerste ronde ten laatste op 11 januari 2015 

afgerond zijn en de terugronde op 5 april 2015.

6. reeksen

7. allerlei
Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Bij betwisting van welke aard ook is alleen het 
organisatiecomité bevoegd een beslissing te nemen.

Betalingen voor de wintercompetitie verlopen via 
het ledenplatform zoals beschreven onder de sectie 

Inschrijvingen”

Onsportief gedrag kan de uitsluiting tot gevolg hebben.


