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tumkens cup 2019 
Dit jaar organiseren we in september voor de derde keer een clubkampioenschap. In tegenstelling tot de 
voorbije twee jaar hebben we kleine aanpassingen doorgevoerd in het concept. 

TORNOOIVERLOOP 
Tennisplezier blijft de basis voor het tornooiverloop. We kiezen ervoor om, waar mogelijk, rechtstreekse 
uitschakeling voor de halve finale te vermijden. Op deze manier willen we iedereen die zich ingeschreven 
heeft een maximaal spelplezier garanderen. 

MAXIMAAL VIER DEELNEMERS 
Indien er voor een categorie maximaal vier deelnemers zijn, wordt er wel gewerkt met rechtstreekse 
uitschakeling. 
Er worden in dit geval twee halve finales gespeeld. De winnaar van elke halve finale speelt dan uiteindelijk 
de finale. 

VIJF TOT EN MET ACHT DEELNEMERS 
Indien er tussen de vijf en acht deelnemers zijn, blijft het concept van poules van de voorbije twee jaar 
behouden. 
 
Tot en met zeven deelnemers wordt er één poule gevormd, indien er acht deelnemers zijn worden er twee 
poules gevormd. Iedereen speelt dan één wedstrijd tegen de andere deelnemers binnen zijn poule. Een 
gewonnen wedstrijd levert één punt op in het pouleklassement. 
Binnen één poule gaan de eerste twee deelnemers door naar de finale. Indien er twee poules zijn spelen de 
eerste twee van elke poules nog een halve finale. De winnaars van deze halve finale gaan dan door naar de 
finale. 

MEER DAN ACHT DEELNEMERS 

IN EEN VEELVOUD VAN VIER 
Vanaf acht deelnemers en indien een veelvoud van vier wordt er een tornooi georganiseerd met een 
winnaars- en verliezerstabel. 
In de eerste ronde speelt iedereen zijn eerste wedstrijd. Alle winnaars van deze eerste ronde spelen tegen 
elkaar verder met een rechtstreekse uitschakeling. Hetzelfde gebeurt met degene die in de eerste ronde 
hun wedstrijd verloren hebben. De finale van iedere tabel geldt als halve finale van het clubkampioenschap. 
De winnaars van iedere tabel gaan door naar de finale. 

NIET IN EEN VEELVOUD VAN VIER 
Indien er meer dan acht deelnemers zijn, maar niet in een veelvoud van vier, wordt er opnieuw gespeeld via 
een poulesysteem met minimaal twee en maximaal vier poules. 
Bij vier poules spelen de winnaar van iedere poule halve finales waarna de winnaar van die halve finale 
doorgaat naar de finale. Bij twee poules spelen de beste twee van elke poule halve finales op uit te maken 
wie doorgaat naar de finale.   
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WEDSTRIJDVERLOOP 

WEDSTRIJDVORM 
Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets (beste van 3). Indien er een derde set nodig is, wordt deze gespeeld 
in de vorm van een wedstrijdtie-break (tot 10 punten). 
 
Er wordt gespeeld naar 6 gewonnen games per set in elke categorie. 

SPELSCHEMA  
Voor poulefases en de eerste gemeenschappelijke ronde met een winnaars en verliezerstabel stelt de club 
een spelschema samen dat gebaseerd is op de beschikbaarheid van de deelnemers. 
Indien een geplande wedstrijd niet kan doorgaan is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om in 
overleg met zijn tegenstander een nieuwe datum te vinden. Alle wedstrijden voorafgaand aan een 
eventuele halve finale moeten afgewerkt worden voor 20 september. 

TROFEE 
In het clubkampioenschap wordt er gestreden voor de Tumkens Cup, een wisselbeker. 
De winnaar mag deze beker uiteraard een jaar lang laten pronken op de kast.  

CATEGORIEËN 
In 2019 wordt er een clubkampioenschap georganiseerd voor 4 categorieën: 

 enkelspel mannen: geboren in 2003 of vroeger 
 enkelspel vrouwen: geboren in 2003 of vroeger 
 enkelspel jongens: geboren vanaf 2004 tot en met 2007 
 enkelspel meisjes: geboren vanaf 2004 tot en met 2007 

DATA TUMKENS CUP  
Interesse gekregen om deel te nemen? Zet alvast onderstaande data in je agenda! 

 vanaf 7 september: poulefase of winnaars- en verliezerstabel 
 20 september: halve finale 
 21 september: finale 

 
Graag wil het bestuur benadrukken dat de data voor de halve finales en finales data zijn die vast liggen. 
Indien je deelneemt aan het clubkampioenschap, gelieve deze dagen beschikbaar te zijn. 
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VOORWAARDEN & INSCHRIJVEN 

VOORWAARDEN 
1. Om deel te kunnen nemen aan het clubkampioenschap moet je op het moment van inschrijving lid 

zijn van TC Tumkens. 
2. Om je inschrijving te kunnen valideren, moet je het wedstrijdreglement gelezen hebben en 

akkoord gaan met de bepalingen hiervan. 
Het wedstrijdreglement kan je terug vinden op onze site: tctumkens.be/activiteiten 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven doe je via de website: tctumkens.be/activiteiten 
Inschrijven kan vanaf 1 tot en met 31 augustus. 
 


