
Artikel 1: Competitie 
• Zowel de PadelCup als de Tenniscup omvatten in totaal 6 reeksen: Dubbel Dames 

Beginners, Dubbel Dames Gevorderden, Dubbel Heren Beginners, Dubbel Heren 
Gevorderden, Dubbel Gemengd Beginners, Dubbel Gemengd Gevorderden. 

• Voor leden van TC Basveld bedraagt het inschrijvingsgeld 10 Euro per persoon en per 
reeks. In het inschrijvingsgeld zijn 5 drankbonnen ter waarde van 2 Euro inbegrepen. 
Indien je geen tennis-lidmaatschap hebt bij TC Basveld betaal je voor elke inschrijving 
voor de TennisCup 5 Euro extra. Indien je geen padel-lidmaatschap hebt bij TC Basveld 
betaal je voor elke inschrijving voor de PadelCup 5 Euro extra. 

• Elke koppel speelt minstens 3 wedstrijden in een voorronde die loopt van half november 
tot eind januari. De competitie wordt afgesloten met finale wedstrijden die gespeeld 
worden in de maanden februari en maart. 

Artikel 2: Samenstelling van de teams 
• Alle inschrijvingen gebeuren via de website van de club. Bij inschrijving van een koppel 

worden de namen, de huidige dubbelklassementen en de leeftijden van beide 
deelnemers doorgegeven. Daarnaast wordt ook het hoogste dubbelklassement 
opgevraagd dat beide deelnemers ooit door Tennis Vlaanderen werd toegekend. 

• Bij de inschrijving geven de koppels ook hun beschikbaarheden door, i.e. de zaterdagen 
en zondagen waarop het koppel kan spelen. 

• Elke deelnemer is minstens 12 jaar oud, en in elk koppel is minstens één van de 
deelnemers 18 jaar of ouder. 

• Voor de reeksen voor beginners (zowel tennis als padel) kan enkel ingeschreven worden 
door personen die in tennis nooit een dubbelklassement hoger dan 5 punten hebben 
gehad. 

Artikel 3: Samenstelling van de reeksen 
• In de voorrondes worden de deelnemende koppels voor elke reeks verdeeld over 

poules. Elk koppel speelt één wedstrijd tegen elk ander koppel uit de poule. 
• Indien er meerdere poules zijn in een reeks, zal de wedstrijdleiding de koppels volgens 

sterkte groeperen. De 4 sterkste koppels zullen met andere worden gegroepeerd worden 
in één poule; de 4 minder sterke koppels in een andere poule. 

• Bij de samenstelling van de poules zal de wedstrijdleiding verder rekening houden met 
de leeftijden van de deelnemers, met hun hoogste dubbelklassement ooit, … 

• In de periode van de finales speelt elk koppel minstens 2 wedstrijden. De 2 sterkste 
koppels zullen uiteindelijk strijden om de padel/tenniscup. De andere koppels spelen 
wedstrijden om een hoog mogelijke ranking in de reeks. 

Artikel 4: Verloop van de wedstrijden 
• Alle wedstrijden worden door de wedstrijdleiding gepland op zaterdag en op zondag 

tussen 14u en 18u. Indien een koppel om welke reden dan ook een geplande wedstrijd 
niet kan spelen, zal het zelf in overeenstemming met de tegenstander een nieuw tijdstip 
vastleggen. Alle wedstrijden in de voorrondes moeten ten laatste de eerste zondag van 
februari gespeeld zijn.  

• Elke wedstrijd duurt 1 uur. Daarin zit een opwarming van hoogstens 5 minuten vervat.  



• Er wordt gespeeld naar het hoogst aantal gewonnen games. Indien het laatste game niet 
volledig gespeeld is, wordt het toegekend aan het koppel dat op het einde van het 
voorziene uur op voorsprong staat. Bij gelijke stand telt het laatste game niet mee. 

• Indien een koppel een partij niet kan spelen of indien ze een reeds begonnen partij niet 
kan uitspelen, wint het andere koppel die partij. De opgevende ploeg behoudt daarbij het 
aantal gewonnen games. De andere ploeg krijgt 12 games toegewezen, indien nodig 
verhoogd zodat het verschil minstens 3 games bedraagt. 

Artikel 5: Rangschikking 
• Bij winst krijgt een koppel 3 punten; het verliezend koppel krijgt 1 punt. Bij gelijke stand 

krijgt elk koppel 2 punten. Indien een koppel forfait geeft voor een wedstrijd, krijgt het 
geen punten. 

• De ploegen worden gerangschikt volgens het behaalde aantal punten. Bij gelijke stand 
telt het resultaat van de onderlinge ontmoeting. 


