COMPETITIE

OVERZICHT
WIJZIGINGEN C320
INDELING VAN PLOEGEN EN NIEUWE
RESTRICTIES
Indeling van de ploegen
Bepaald op basis van de
ploegindex
van
de
basisspelers.
Volgens vooraf bepaalde
boven- en ondergrenzen
van
ploegindexen
per
afdelingen.

Ten laatste meegedeeld op 1
april voorafgaand aan dit
competitieseizoen.

Een nieuwe ploeg wordt
ingedeeld volgens de nieuwe
tabellen
met
bovenen
ondergrenzen
van
ploegindexen te raadplegen in
bijlage 1 van het reglement.
Ploegen die stijgen of dalen,
spelen
het
volgende
competitieseizoen
in
de
afdeling waar ze naartoe
stegen of daalden, zelfs al
vallen ze buiten de grenzen
van de ploegindexen voor die
reeks.

Per afdeling worden maximale
individuele
klassementen
ingevoerd
voor
zowel
basisploegen en effectieve
ploegen.

DOEL
Op deze manier creëren we
een
meer
gelijkwaardige
competitie met evenwaardige
ploegen per reeks.

BASISOPSTELLINGEN EN SOORTEN
INDEXEN
Speelgerechtigdheid
Speelgerechtigde speler kan niet opgesteld
worden wanneer men basisspeler is van een
ploeg van dezelfde of een hogere afdeling
van dezelfde soort interclubcompetitie.

Basisopstelling
Basisopstelling kan niet meer aangepast
worden na inschrijving.

Ploeguitwisselingsformulier
Er
komt
een
nieuw
officieel
ploeguitwisselingsformulier, welk verplicht zal
gebruikt
moeten
worden
voor
elke
ontmoeting.

Inschrijvingsmodule

Uitgezonderd in de ploeg met
volgnummer
1
kan
een
speelgerechtigde
speler
niet
opgesteld worden.
In een afdeling met een
hoger/beter klassement waardoor
het
maximale
toegestane
klassement voor die afdeling
overschreden wordt. De speler
mag in mei voorafgaand aan het
lopende competitieseizoen geen
hoger klassement hebben in elk
van de relevante disciplines voor
die competitie.
Met een somindex waardoor de
ploegindex van de titularissen de
ploegindex van de basisspelers
onderschrijdt.

Er komt een nieuwe inschrijvingsmodule voor elke ploeg in de provinciale en Vlaamse
competitie. Meer informatie hieromtrent volgt bij het openen van de inschrijvingen.

COMPETITIE

OVERZICHT
WIJZIGINGEN C320
DEFINITIES VAN DE VERSCHILLENDE
SOORTEN INDEXEN

DISCIPLINE
INDEX
Het klassement in die discipline waarbij als
referentie het klassement genomen wordt
van
mei
voorafgaand
aan
dit
competitieseizoen.

SOMINDEX
De som van de discipline indexen van de
relevante disciplines in de betreffende
competitie:
Gemengde interclubcompetitie: de discipline
indexen voor het enkel-, dubbel- en
gemengd dubbelklassement.
Heren- en damescompetitie: de discipline
indexen het enkel- en dubbelklassement.

PLOEGINDEX
BASISSPELERS
De ploegindex van de basisspelers wordt
bepaald op basis van de discipline indexen van
de 4 basisspelers met de kleinste somindex.
De ploeg met de kleinste ploegindex van de
basisspelers speelt in de hoogste afdeling in
de desbetreffende interclubcompetitie waarin
de club vertegenwoordigd is:
Gemengde interclubcompetitie: de 2 dames
en de 2 heren met de kleinste somindex.
Heren interclubcompetitie: de 4 heren met
de kleinste somindex.
Dames interclubcompetitie: de 4 dames
met de kleinste somindex.

OPSTELLINGSINDEX

PLOEGINDEX
TITULARISSEN

Het klassement in die discipline waarbij als
referentie het klassement genomen wordt
op de dag van de ontmoeting. Voor een
(gemengd) dubbelpaar is dit gelijk aan de
som van de individuele opstellingsindexen
van beide spelers op de dag van de
ontmoeting.

De som van de somindexen van de 4
titularissen tijdens een ontmoeting met de
kleinste somindex.

