
                           NTTB – AFDELING OOST – BEKERCOMPETITIE 2018. 
                                                           BEKERREGLEMENT: 
 Het toernooi wordt gespeeld na de voorjaarscompetitie. 
 Een vereniging mag meerdere teams inschrijven. 
 Leden van een bekerteam behoeven niet lid te zijn van dezelfde vereniging. 
 Nu kunnen ook kleine verenigingen samen met anderen een team vormen. 
 Nieuwe leden mogen ook meespelen, wel naar reeele sterkte indelen, het kan 
 ook zijn dat ze bij een andere vereniging gespeeld hebben, dan de klasse en 
 bondsnummer opgeven s.v.p. 
 In de poulewedstrijden moeten alle wedstrijden gespeeld worden daar elke 
 gewonnen partij (set) 1 punt oplevert. 
 Een team bestaat uit  4 ( maximaal 6 opgeven) spelers/sters die ieder 4 enkelwedstrijden  spelen      
 en 2 dubbels. 
 Er wordt gespeeld op 2 tafels. 
 De sets worden gespeeld in best of 5 games. Een game gaat tot de 11 punten. 
 Voor iedere gewonnen set krijgt het team 1 punt. 
 Bij alle wedstrijden gewonnen en de meeste punten in de poule dan ben je eerste. 
 Na de poulewedstrijden is het een afvalsysteem en kan men zelf beslissen of 
 alle sets gespeeld worden of dat je stopt bij 10 gewonnen sets. 
 Indien het na de voorronden bij de gespeelde sets 9 – 9  is dan beslist een 
 dubbelspel wat een combinatie is van een dubbel dat nog niet gespeeld heeft. 
  
 De handicap gaat naar de ELO-rating van: 26 maart 2018 
 De speler met de laagste rating krijgt punten voor. 
 Het aantal punten vind U in de bijgaande tabel. 
 
 Bij de dubbels wordt de handicap bepaald door de laagste spelers en de hoogste 
 spelers van de teams deze telt U op en deelt dit door 2, uitkomst naar boven 
 afronden. Zie voorbeeld bij de tabel. Geen  rating dan kijk ik naar evt. eerdere seizoenen. 
  
 Invallen: 
 Ieder die lid is van een bekerteam of gerechtigd is lid te zijn van een bekerteam mag invallen 
 in elk ander team wanneer door betrokken speler nog niet eerder is gespeeld. 
 Na een invalbeurt mag een speler nog slechts spelen in dat team waar hij/zij is ingevallen. 
 Dit bied ruime mogelijkheden tot invallen en ook nog niet opgegeven spelers mogen invallen 
 Dit voorkomt tevens dat sterke spelers uitgeschakeld in hun eigen team verder deelnemen in 
 andere teams.  Minimaal een dag van te voren invaller aanmelden, liefst vroeger, i.v.m. Rating. 
 
 Er zijn speciale wedstrijdformulieren voor de Bekercompetitie, U dient hiervan gebruik te maken. 
 Het wedstrijdformulier dient door het thuisspelende team te worden opgestuurd naar de      
 wedstrijdleider in dezelfde week als waarin de wedstrijd is gespeeld. 
 

LET OP: De uitslag daar naast zo spoedig mogelijk doormailen, liefst de volgende dag. 
 

 In onderling overleg mogen vastgestelde wedstrijden op een andere dag in dezelfde week worden          
gespeeld. Wel doorgeven aan de wedstrijdleider. Uitstel van wedstrijden naar een latere week  
wordt niet verleend tenzij in bijzondere  gevallen en met de wedstrijdleider doorgenomen. 
  
 
 
 
 
 



Verschil in rating:    0 –  135  punten dan beginnen met 0 – 0 
                             136 –  270                                           0 – 2 
                             271 –  305                                           0 – 3 
                             306 –  440                                           0 – 4 
                             441 –  575                                           0 – 5 
                             576 –  810                                           0 – 6 
                             811 of meer maximaal 7 punten 
                              
 Voorbeeld bij dubbelspel Team A een 1e en  4e klasser  –  Team B een 2e en  6e klasser. 
  
 Team A; 1e kl. rating 1448                Team A: 4e kl. rating 860 
 Team B: 2e kl. rating 1257                Team B: 6e kl. rating 561 
                    Verschil     191 ptn                             Verschil  299  ptn 
  
 Handicap hoogste spelers is 191 en dus 2 ptn en handicap laagste spelers is 299 en dus 3 ptn 
  
 Handicap wordt nu (2 + 3) : 2 = 3  bij afronden wordt 1,5 ptn  – 2 punten 
   
 De bekercompetitie is te volgen via:  www.effekt74.nl en dan het kopje bekercompetitie. 
  
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 
 Wedstrijdleiding: 
 
 WR Hietbrink 
 Waterspiegel 4 
 7642 JT   Wierden 
 Tel. 0546-574790 – 06 13821797 
 e-mail: hietschas@hotmail.com 
 
 De Beker kompetitie valt onder de verantwoording van het bestuur afdeling Oost. 


