Aanvullende bepalingen beker
1. Dit beker-reglement is een aanvulling op het competitie-reglement van de T.L.E.
2. De bekercompetitie is opgedeeld in twee poules. In poule A spelen teams uit de klassen 1, 2, 3 en 4, in
poule B spelen de teams uit de overige klassen, vanaf de derde ronde komen de diverse klassen weer
bij elkaar.
3. Een wedstrijd om de TLE-beker wordt gespeeld door 2 of 3 teams afhankelijk van de ronde waarin de
wedstrijd wordt gespeeld.
4. De winnaars van de eerste ronde plaatsen zich rechtstreeks voor de derde ronde, de nummers 2 en 3
gaan samen met de eventuele vrijgelote teams naar de tweede ronde.
5. De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich rechtstreeks voor de derde ronde, de nummers 2 en 3
zijn uitgeschakeld. (Voor de punten 4 en 5 kunnen aangepaste regels gelden) (zie hiervoor de website)
6. De winnaars van de derde ronde plaatsen zich rechtstreeks voor de vierde ronde, de nummers 2 en 3
zijn uitgeschakeld, vanaf nu is het een knock-out systeem.
7. Het verantwoordelijke TLE-bestuurslid zorgt voor verzending van al gedeeltelijk ingevulde speciale
wedstrijdformulieren.
8. Het verschuiven van een bekerwedstrijd naar voren is zonder toestemming van het verantwoordelijke
TLE-bestuurslid mogelijk, het verschuiven naar een later tijdstip is slechts mogelijk met toestemming van
het verantwoordelijke TLE-bestuurslid.
9. De spelers van een team die een wedstrijd spelen voor 3 teams, dienen in alfabetisch lexicografische
volgorde op het wedstrijdformulier ingevuld te worden.
10. Een wedstrijd van 2 teams wordt gewonnen door het team dat 5 of meer sets wint. Een wedstrijd van 3
teams wordt gewonnen door het team dat de meeste setpunten heeft gewonnen. Als meerdere teams
een gelijk hoogste aantal setpunten hebben gewonnen, is het hoogste game-saldo van alle gespeelde
wedstrijden doorslaggevend, indien dit ook gelijk is, bepaalt het onderlinge resultaat de uitslag.
11. Alle bekerwedstrijden worden gespeeld op basis van de individuele categorie van de spelers. Voor elke
game geldt dat de speler met een lagere categorie een puntenvoorgift krijgt, zoals op de
wedstrijdformulieren en hieronder is vermeld.
12. Invallen voor een bekerwedstrijd telt mee voor competitiewedstrijden. Het niet opkomen van een team of
speler wordt beboet conform het competitie reglement.
13. Het wedstrijdformulier dient geheel te worden ingevuld, eventuele invallers dienen vermeld te worden en
de handtekeningen van alle team-captains dienen erop aanwezig te zijn. Het wedstrijdformulier dient
opgestuurd te worden naar het verantwoordelijke TLE-bestuurslid en dient uiterlijk op woensdag volgend
op de reguliere speelweek in diens bezit te zijn, tenzij anders bepaald door het verantwoordelijke TLEbestuurslid.
14. Voor rondes 1 en 2 geldt dat er (voor zover mogelijk) geen wedstrijden zullen worden vastgesteld tussen
teams van dezelfde vereniging.
15. Zowel de halve finale als de finale worden in een vooraf bekend gemaakte speelruimte gespeeld.
16. In punten waarin dit aanvullend reglement niet voorziet beslist het TLE-bestuur.
Voorgift sequentie: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 6 – 7.

