Onderrichtingen aan de kapitein van een INTERCLUBPLOEG Volwassenen 2017
Volg deze richtlijnen nauwgezet, het kan veel moeilijkheden voorkomen. Licht uw spelers in.
Elke speler van onze interclubploegen is zomerlid in TC Rumbeke. Uitzonderingen worden enkel toegestaan
door het bestuur. Kapiteins kunnen navraag doen bij secretaris Peter Fieuw 0474/567181 of hun spelers
aangesloten zijn.
Verantwoordelijke interclub
De verantwoordelijke binnen de club is Stefaan DEMEES. Hij duidt de interclubleiders aan. Hij duidt de ploegen
aan. Hij zorgt ervoor dat de computer, de aansluiting met de printer, het nodige papier en de tennisballen
aanwezig zijn in het secretariaat. Bij een probleem of een betwisting neemt de verantwoordelijke een
beslissing. (0494/549106)
Verantwoordelijk maaltijden: Harry is verantwoordelijk voor de maaltijden. (interclub@tcrumbeke.be)
Interclubleider
De interclubleider bepaalt het verloop van de wedstrijden . Hij bevindt zich op de club en past de
reglementering toe. Hij zorgt ervoor dat de terreinen klaar zijn (netpaaltjes, …). De interclubleider bepaalt wie,
waar en wanneer speelt.
De kapitein
De kapitein van de ploeg is verantwoordelijke voor zijn ploeg en licht zijn spelers in over deze onderrichtingen.
Spelers moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart.
De volledige vergoeding voor de voorronde wordt betaald binnen de week na het publiceren van de kalender in
handen van Harry Stoop. Zonder deze betaling kan de ploeg niet aantreden. In de eindronde betaal je per
speeldag. Voor de “spelers” van de thuisspelende interclubploeg is er een maaltijd voorzien.
Speler : aanwezig op het interclubblad, gepland zijn en gespeeld hebben (Indien de tegenpartij ff of wo geeft,
wordt dit aanzien als gespeeld hebben). De wedstrijd aanvangen en zich kwetsen wordt ook aanzien als
gespeeld hebben. Voor een coach die aangesteld werd door de club wordt een maaltijd voorzien. De kapitein
licht uiterlijk op woensdag voor 17 uur voor het speelweekend per mail de club (interclub@tcrumbeke.be) in
over de deelnames van zijn spelers aan de maaltijd.
Voor de bezoekers geldt de ”betalende maaltijd”. De kapitein licht uiterlijk op woensdag voor 17 uur voor het
speelweekend per mail de club (interclub@tcrumbeke.be) in over de deelnames van zijn spelers aan de
maaltijd. De bezoekers worden ingelicht via de uitnodiging. De regel is: niet verwittigd= geen maaltijd of indien
nog mogelijk supplementair aangerekend.
De ballen worden bij aanvang van de interclubontmoeting afgegeven aan de kapitein en worden op dat
moment eigendom van de spelers. De spelers zijn verplicht te spelen met deze ballen. Alle boetes worden
steeds betaald door de ploeg. Als kapitein zorg je ervoor dat je het telefoonnummer van de club die je bezoekt
weet. (te vinden op de tennis Vlaanderen site onder clubs)
Plaats waar je speelt
Naast de terreinen op TC Rumbeke zijn er nu ook twee buitenterreinen beschikbaar op Dominiek Savio te
Hooglede/Gits (Tc Onledemolen) . De verantwoordelijke van de interclub (Stefaan) bepaalt vooraf wie waar
speelt. Hij licht de kapitein en de tegenpartij via de uitnodiging in.

Binnen en buiten
Het interclubgebeuren is een zomeractiviteit en daarom wordt principieel buiten gespeeld. De interclubleider
kan beslissen binnen te spelen bij regen. De wind is geen reden om te beslissen de ontmoetingen binnen af te
werken. Enkel de thuisontmoetingen kunnen gratis aangeboden worden. De reservaties op de binnenterreinen
(lessen en andere reservaties) gaan altijd voor.
Tijdstip waarop je speelt
De verantwoordelijke van de interclub (Stefaan) kan bij een groot aantal thuisspelende ploegen beslissen het
aanvangsuur te wijzigingen. Hij licht de kapitein en de tegenpartij via de uitnodiging in. Zorg dat je een kwartier
voor aanvang van de interclubwedstrijden aanwezig bent met het vereiste minimum spelers om de wedstrijd te
kunnen winnen.
Je speelt op verplaatsing
Als bezoeker moet je in de meeste clubs betalen voor de maaltijd . In sommige clubs wordt er geen maaltijd
voorzien. In sommige clubs wordt de maaltijd verdoken aangerekend. Als kapitein moet je, je vooraf goed
informeren.
Bij slechte weersomstandigheden en de ontvangende thuisploeg beschikt niet over binnen infrastructuur dan
kan je niet zomaar naar onze club uitwijken. Enkel Harry kan toestemming verlenen ( na contactname met
onze interclubleider) en tegen betaling. (per uur buitenterrein 9 euro en 12 euro binnen)
Algemeen
De interclub is een clubgebeuren. De spelers, coaches en begeleiders vertegenwoordigen op een respectvolle
en waardige manier de club. Inbreuken op deze regels kunnen leiden tot uitsluiting van een speler of ploeg.
Indien er door de club uitrusting ter beschikking wordt gesteld moet deze gebruikt worden. Indien niet, is het
dragen van eenvormige kledij niet verboden. Voor het aanbrengen van logo’s of tekst van sponsors vreemd aan
onze club op de kledij is er geen toestemming. De ploeg zal onherroepelijk zonder verwittiging uit de
competitie worden genomen. Dit geldt zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
Zorg dat je een kwartier voor tijd aanwezig bent en dat je in het bezit bent van je identiteitskaart. Je moet een
kwartier voor tijd met voldoende spelers aanwezig zijn om de ontmoeting te kunnen winnen. Meestal wordt er
nu via de computer getekend. Zorg dat je je wachtwoord kent en steeds alle gegevens controleert. Vraag een
afdruk van de spelerslijst voor en een wedstrijdblad na de ontmoeting. De afgedrukte spelerslijst mag niet
meer gewijzigd worden tijdens de ontmoeting.
Heb je een sportongeval, vul dan het formulier op de website www.tcrumbeke.be in. Indien je onderweg een
ongeval of autopech, verwittig steeds de bezoekende club en onze club 051/248762.
Prijzen:
Per thuisontmoeting ploeg van 4: voorronde 50 euro ( 4 dozen ballen, spelleiding, maaltijd max 6 spelers ( op
het blad en gespeeld hebben)) ;eindronde: 25 euro; intergewestelijk: gratis
Per thuisontmoeting ploeg van 6: voorronde 75 euro ( 6 dozen ballen, spelleiding, maaltijd max 9 spelers ( op
het blad en gespeeld hebben)) Eindronde 37,5 euro; intergewestelijk: gratis
Indien het maximaal aantal spelers overschreden wordt, wordt er 9 euro aangerekend per speler. Niet-spelers
en supporters betalen 10 euro. ( kan hoger liggen bij bepaalde maaltijden)
Het bestuur van TC Rumbeke

