
Draaiboek TC Tennis
!
Volgende punten dienen door de organiserende PZ te worden toegepast:
!

1) AANVRAAG TORNOOI :
- de TC tennis dient in kennis te worden gesteld van elk evenement door middel van 
formulier S5 (aanvraag manifestatie) en in het geval van een BK of PK tevens van formulier 
S3 (aanvraag tussenkomst - enkel geldig samen met formulier S5). Beide formulieren zijn 
te vinden via de link http://www.bpsbtennis.be/formulieren.
- Contactgegevens TC tennis zijn te vinden via volgende link http://www.bpsbtennis.be/
contact/ of via mail naar info@bpsbtennis.be
- de TC tennis dient na de wedstrijd in het bezit te worden gesteld van foto's en een 

verslag van het tornooi.
!
2) SPEELSCHEMA:
Tijdens de poules:
De spelers kunnen maximum 5 minuten inspelen. Er wordt vervolgens 1 set gespeeld tot 
6 met het no-ad systeem (bij 40-40 wordt er een beslissend punt gespeeld. De ontvanger 
mag het servicevak kiezen waar het laatste punt wordt gespeeld). Bij 6-6 wordt er een 
tie-break gespeeld
Iedere gewonnen wedstrijd is 1 punt voor de eindrangschikking. Bij gelijke stand telt de 
onderlinge confrontatie, daarna het gamesaldo van de betrokken spelers. Indien ook dan 
nog geen winnaar bekend is, wordt er door de spelers een tiebreak gespeeld tot 5, dan 
gamesaldo tellen en dan onderlinge confrontatie.
vb. Jan, Jos en Jef spelen tegen elkaar.
Jan - Jos 5-3 : Jan +2
Jef - Jan 2-5 : Jan +3
Jos - Jef 5-0 : Jos +5
Dat maakt dat Jos en Jan beide 5 punten hebben, maar Jan heeft onderlinge match 
gewonnen (Jan - Jos 5-3). dus Jan gaat door naar volgende ronde.
!
Indien er tijdens het tornooi een speler of ploeg uitvalt, zullen de reeds gespeelde 
wedstrijden van deze speler/ploeg worden geannuleerd. De reeds gewonnen of 
verloren punten worden geannuleerd.
!
!
!

http://www.bpsbtennis.be/contact/


3) AFFICHE:
Er dient een affiche te worden opgemaakt waarin volgende gegevens zeker dienen 
opgenomen te worden.
- organiserende PZ
- titel wedstrijd (bv BK tennis enkel 2014)
- Plaats wedstrijd
- datum wedstrijd
- logo bpsb en bpsb-tennis indien het een BK of PK betreft.
- verwijzing voor meer info en inschrijving naar www.bpsbtennis.be
Voor een BK dient deze affiche te worden gemaakt in het Nederlands en het Frans 
(eventueel in het Duits).
!
4) UITNODIGING:
Er dient tevens een uitnodigingsformulier te worden gemaakt in het Nederlands en het 
Frans waarin volgende gegevens dienen vermeld te worden.
- organiserende PZ
- titel wedstrijd (bv BK tennis enkel 2014)
- Plaats wedstrijd
- datum wedstrijd + aanvangs- en einduur
- logo bpsb en bpsb-tennis indien het een BK of PK betreft.
- Verdeling van de reeksen (bv van NG-C30/4, van C30/3 tot C30, ... of in geval van 
dubbelspel van 10-20 ptn, 10-60 ptn, ...)
- Vermelding van het maximum aantal deelnemers.
- Kostprijs (lid BPSB of niet-lid BPSB) en wijze van betaling (ter plaatse of storting op 
rekeningnummer vooraf)
- mee te brengen (bv tennisballen, welk soort schoeisel, ...)
- begin- en einddatum inschrijving.
- contactgegevens organisator.
- verwijzing voor meer info en inschrijving naar www.bpsbtennis.be
!
!
5) INSCHRIJVINGEN:
De organiserende PZ dient de inschrijvingen zelf te beheren en de poules samen te 
stellen. Naargelang het aantal terreinen dient een maximum aantal deelnemers te worden 
bepaald. Met het no-ad systeem zal de totale duur van 1 set niet boven de 45 minuten 
gaan.

http://www.bpsbtennis.be
http://www.bpsbtennis.be


Vb: Als je dus over 4 terreinen beschikt en je kan spelen tussen 09u00 en 18u00, kan je 
in totaal 48 wedstrijden laten spelen.


