
T.T.L. Bekerwedstrijden 

  

          Tilburg Cup         ****************         Gossima Trofee 

Wolstad Cup         ****************         Rally Trofee 

  

1.      De wedstrijden worden verspeeld tussen teams bestaande uit twee spelers. Alleen de 
spelers waarvan de namen voorkomen op de deelnemerslijst mogen aan deze 
wedstrijden deelnemen. Eventuele combinatieteams verspelen hun thuiswedstrijden bij 
de eerstgenoemde vereniging. 

2.      Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkelspelen en 1 dubbelspel. 

3.      Er wordt gespeeld volgens het “best of seven” principe, d.w.z. dat een partij pas 
gewonnen is wanneer een van de spelers vier games heeft gewonnen. 

4.      Voor de Gossima Trofee en de Rally Trofee geldt de navolgende puntentelling: Indien 
een game eindigt met cijfers hoger dan 11, bv. 14-12, dan krijgen de winnaar en verliezer 
toch niet meer dan 11 respectievelijk 9 punten. De competitieleider heeft voor 
verschillende spelers ,die spelen in de Gossima Trofee, een A+ status gegeven. D.w.z. 
dat het één categorie hoger is dan een A-speler. Een speler die lager in categorie is 
ontvangt per game een toegift aan punten welke afhankelijk is van het verschil in 
categorie. Dit is: 

Bij 1 categorie      verschil een toegift van           3 punten 

Bij 2 categorieën verschil een toegift van          4 punten 

Bij 3 categorieën verschil een toegift van          5 punten  

Bij 4 categorieën verschil een toegift van          6 punten 

Bij 5 categorieën verschil een toegift van          7 punten 

Bij 6 categorieën verschil een toegift van          8 punten 

5.      Op de achterkant van het wedstrijdformulier staan de toegiftpunten tussen de 
verschillende categorieën en de herleiding naar vier games. Dit kan men dan gebruiken 
bij het invullen van één van de wedstrijdformulieren.  

6.      Bij gelijk eindigen in de poule wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat en 
worden de punten eventueel tot op drie decimalen uitgerekend. Bij gelijk eindigen in de 
Gossima- en Rally Trofee zal op korte termijn een nieuwe wedstrijddatum worden 
vastgesteld. Bij gelijk eindigen in de finale worden beide teams tot winnaar verklaard. 

 

 



7.      Het zal duidelijk zijn dat het dringend noodzakelijk is dat de wedstrijden ook werkelijk 
worden gespeeld. Komt een team namelijk niet opdagen of met maar één speler, dan 
ontwricht men de hele puntentelling in de poule. In dat geval krijgt het team 44 punten 
per niet gespeelde wedstrijd met eventueel nog toegiftpunten daar bovenop. Andere 
teams worden hiermee ernstig benadeeld. 

8.      Indien een team zich niet houdt aan de invalregeling zoals is besproken tijdens het 
overleg met de competitieleiders zullen passende maatregelen worden genomen. Een 
invaller mag nooit hoger in categorie zijn dan de speler waarvoor hij/zij invalt. 

9.      Zorg ervoor dat de wedstrijdformulieren duidelijk en volledig worden ingevuld om 
vergissingen bij het opmaken van de stand te voorkomen.  

10.  Stuur of fax de formulieren direct na afloop van de wedstrijd naar de competitieleider. 

11.  Verenigingen die op vrijdag spelen worden verzocht om te zorgen dat de 
wedstrijdformulieren uiterlijk op zaterdag in het bezit van de competitieleider zijn. Dat 
komt een snel competitieverloop ten goede. 

12.  Gezien het korte tijdbestek waarin de wedstrijden worden gespeeld is uitstel anders dan 
in de geplande week niet mogelijk. Naar voren halen kan met goedkeuring van de 
tegenstander uiteraard wel. 

13.  Spelers die geen licentie hebben voor aanvang van de bekercompetitie zullen deze 
vooraf toegekend krijgen. De licentie zal op de volgende wijze bepaald worden: 

-          Er zal onderzoek gedaan worden of hij/zij ergens anders gespeeld heeft en of daar 
informatie over bekend is, bijvoorbeeld in de NTTB, Baronie, WBRT of TLE in 
Eindhoven of in andere regio’s 

-          De competitieleider van de desbetreffende vereniging zal om advies gevraagd 
worden 

-          De competitieleider van de TTL bepaalt uiteindelijk wat de licentie wordt na de eerste 
2  stappen. Indien blijkt dat de competitieleider bewust verkeerd is geïnformeerd, kan 
deze een sanctie opleggen. 

  

 


