REGLEMENT VOOR HET TOERNOOI OM DE FRIESLAND CUP (2022)

Overal waar in dit reglement “speler” en “hij” staat, wordt daarmee ook “speelster” en “zij’
bedoeld.
1. Aan het tennistoernooi om de Friesland Cup mag alleen worden deelgenomen door

verenigingen uit de provincie Friesland en die aangesloten zijn bij de KNLTB.
In bijzondere gevallen kan hierop dispensatie verleend worden door de organisatoren,
voor zover het verenigingen uit de provincie Friesland betreft, die nog niet zijn
aangesloten, maar wel het voornemen hebben dit te doen.
Elke deelnemende vereniging dient € 30,= inschrijfgeld te betalen, te voldoen op de
manier die de KNLTB aangeeft.
2. De verenigingen worden in afdelingen verdeeld waarin om bekers gespeeld wordt: de

A1-, A2-, A3-, B-, C-, D-, en E-afdeling.
De vier sterkste verenigingen strijden in de A1-afdeling om de Friesland, de vier
verenigingen die wat sterkte betreft daarop volgen spelen in de A2-afdeling, de acht in
sterkte daarop volgende in de A3-afdeling, de acht daarop volgende in de B-afdeling, de
acht daarop volgende in de C-afdeling, de acht daarop volgende in de D-afdeling en de
daarop volgende verenigingen in de E-afdeling.
3. In alle afdelingen wordt gespeeld volgens het afvalsysteem, waarbij de verliezers

doorspelen totdat de degradanten bekend zijn. In de A1- en A2-afdeling spelen de vier
verenigingen in één weekend tegen elkaar. De beide winnaars spelen tegen elkaar in de
finale. De winnaar van de A2-finale promoveert naar de A1-afdeling. De verliezers spelen
tegen elkaar om één degradatieplaats.
In de afdelingen A3, B en C en D spelen de acht verenigingen tegen elkaar. De vier
winnaars gaan door. De twee winnaars daarvan spelen de finale. De winnaar van de
finale promoveert. Ook de vier verliezers spelen door. De winnaars daarvan handhaven
zich in de betreffende afdeling en twee verliezers spelen om de degradatie. Het
speelschema in de D-afdeling is afhankelijk van het aantal verenigingen in die afdeling.
4. In de E-afdeling is geen degradatie mogelijk. Daarom is voor die afdeling een aparte

wisselprijs, de zgn. “Rode Lantaarn” ingesteld. De uiteindelijke verliezer krijgt deze prijs
een jaar in zijn bezit.
5. De beker voor de Friesland Cup in elke afdeling blijft een wisselbeker. De winnaar

ontvangt daarnaast een aandenken dat behouden mag worden.
6. Van de verenigingen, die aan het toernooi om de Friesland Cup hebben deelgenomen,

wordt stilzwijgend aangenomen dat zij het jaar daarop weer meedoen, tenzij zij schriftelijk
vóór 1 februari aan de organisatoren meedelen van deelname af te zien.
7. De wedstrijden worden in principe op zondag gespeeld. De verenigingen mogen hiervan

in onderling overleg afwijken, met dien verstande, dat de wedstrijd dan in ieder geval
vóór de vastgestelde speeldatum moet worden gespeeld. Deze speeldata worden

vermeld in de circulaires van de Friesland Cup. Verenigingen die in verband met de
geloofsovertuiging van hun leden bezwaar hebben tegen het spelen op zondag, dienen
dit elk jaar vóór 1 februari schriftelijk aan de organisatoren te melden.
Dit bezwaar kan alleen blijken als de banen van die vereniging op zondag niet bespeeld
worden, of indien in de statuten van de vereniging of anderszins is bepaald dat op
zondag door de vereniging geen toernooien of andere wedstrijden op de banen mogen
worden gehouden.
Er worden, in geval van gegrond bezwaar tegen spelen op zondag, andere speeldata
vastgesteld. Dit zijn in de regel de zaterdagen vóór de zondagen, die in het wedstrijd
programma zijn vermeld. In dit geval zullen de tegenstanders van de betreffende
vereniging er dus rekening mee dienen te houden dat zij op zaterdag moeten spelen
8. Een vereniging die aan het toernooi meedoet verplicht zich alle wedstrijden te spelen die

voor haar worden vastgesteld. Bij niet komen opdagen wordt de wedstrijd voor dat team
verloren verklaard, maar het is wel gerechtigd een (eventuele) vervolgwedstrijd te spelen.
Voor het niet komen opdagen bij één wedstrijd wordt de vereniging een boete van € 150,opgelegd. Bij algehele terugtrekking komt hier nog € 150,- euro bij.
9. De wedstrijden in de afdelingen A1, A2 en A3 en B bestaan uit 8 partijen: 2 HE, 2 DE, 1

HD, 1 DD en 2 GD. In de andere afdelingen wordt in alle spelsoorten 1 partij gespeeld.
Spelers mogen maximaal aan twee (verschillende) spelsoorten meedoen.
10. Bij de teamopstelling gelden dezelfde regels als in de competitie (zie het

Competitiereglement 2022).
11. Voor alle afdelingen geldt dat indien een wedstrijd gelijk eindigt (4-4), het aantal

gewonnen sets beslissend is. Is dit ook gelijk, dan beslist het aantal games. Is ook dit
gelijk, dan wordt als volgt geloot: er worden 10 papiertjes gemaakt met de cijfers 1 t/m 10
en van deze papiertjes wordt er één getrokken. Dit getrokken nummer
correspondeert met de partij met hetzelfde nummer. De club die deze gewonnen heeft
wint de totale wedstrijd. In onderling overleg mag in plaats van loten de wedstrijd ook
beslist worden doordat de spelers van de laatste partij meteen na afloop van hun partij
een beslissende wedstrijdtiebreak t/m 10 spelen.
12. De thuis spelende vereniging zorgt bij elke wedstrijd dat minimaal alle enkelspelen met

nieuwe ballen (KNLTB of ITF goedgekeurd) gespeeld worden. Bij de finaleweekend A1
en A2 verzorgt de gastheer de ballen. Deze kunnen gedeclareerd worden bij de KNLTB
via de organisator.
13. De eerstgenoemde vereniging in de circulaires heeft het recht om thuis te spelen. De

aanvangstijd van de wedstrijden is 10.00 uur. De verenigingen mogen in onderling
overleg anders overeenkomen.
14. De plaatsen waar de kruisingsweekenden in de afdelingen A1 en A2 plaatsvinden

worden door de organisatoren bepaald, met dien verstande dat de deelnemende
verenigingen in die afdeling bij toerbeurt aan bod komen. De plaatsen waar de finales in
de afdelingen A3 t/m E worden gespeeld, worden vooraf door middel van loting bepaald.
De verenigingen mogen in onderling overleg hiervan afwijken.

15. In alle wedstrijden wordt tijdens alle sets, dus ook de beslissende 3e set, volgens het

tiebreak-systeem gespeeld.
16. De rechtspraak is in handen van de twee verenigingen die tegen elkaar spelen.
17. Spelers die van meerdere verenigingen lid zijn, mogen in één kalender jaar slechts voor

één vereniging uitkomen in wedstrijden om de Friesland Cup. Een speler beslist zelf voor
welke vereniging hij in 2019 voor de Friesland Cup uitkomt. Spelers zijn slechts
speelgerechtigd indien ze op 15 maart 2019 lid zijn van de vereniging waarvoor ze
uitkomen.
18. Indien een wedstrijd wegens weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, dient

deze nadien te worden gespeeld, op de dag die vermeld is in een van de circulaires die
gedurende het seizoen verschijnen.
Indien een wedstrijd wegens weersomstandigheden moet worden onderbroken, moet
deze op de aangegeven dag worden vervolgd met de stand waarop werd afgebroken.
19. Indien kunstlicht aanwezig is moet een wedstrijd, die anders vanwege de duisternis zou

moeten worden afgebroken, bij kunstlicht worden uitgespeeld.
20. Het is mogelijk dat een substantieel deel van het Friesland Cup-team van een vereniging

op de dag waarop een wedstrijd in het kader van dit toernooi is vastgesteld, moet
deelnemen aan een ander evenement van hogere orde, zoals de voorjaarscompetitie en
het geen daaruit voortvloeit. In zo’n geval gaat dat evenement voor en kunnen de
organisatoren voor de betreffende wedstrijd een andere datum vaststellen, die voor beide
partijen bindend is. De najaarscompetitie begint 10 september, dus overlap tussen de
Friesland Cup en die competitie vindt niet meer plaats, tenzij het weer roet in het eten
gooit.
Het toernooi om de Friesland Cup is in principe een ‘buitengebeuren’. Indien evenwel
een tennishal aanwezig is, mag daarheen worden uitgeweken bij slechte
weersomstandigheden, hetzij om de gehele wedstrijd te spelen, hetzij om een reeds
begonnen wedstrijd te vervolgen en uit te spelen. Een en ander geschiedt op basis van
vrijwilligheid.
Indien één vereniging niet in een hal wil of kan spelen (er is bijv. geen voor de hal
geschikt schoeisel), kan deze daartoe niet verplicht worden. Als besloten wordt naar de
hal uit te wijken, komen de eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van
beide verenigingen en wel ieder de helft.
21. Voor de kruisingsweekenden in de A1- en de A2-afdeling geldt dat de verenigingen eerst

op de zaterdag tegen elkaar spelen. Als de wedstrijden door slecht weer op die zaterdag
geen doorgang kunnen vinden, worden ze op de zondag erna gehouden en worden de
op zondag geplande wedstrijden een week verschoven. Op dit kruisingsweekend is het
gestelde in artikel 20 van toepassing, met dien verstande dat alleen naar de hal mag
worden uitgeweken als het gaat om het uitspelen van een reeds begonnen wedstrijd en
het duidelijk is dat deze op dezelfde dag in de hal kan worden voltooid. De hal moet
staan op het park waarop het kruisingsweekend wordt gehouden.
De verenigingen in de A1- en de A2-afdeling worden in een schema geplaatst en de
wedstrijden worden volgens dit schema gespeeld. Er is hier derhalve geen sprake van
loting.

22. Op de wedstrijden is overigens het ‘’Toernooireglement 2022’’ van de KNLTB van

toepassing.
23. In gevallen, waarin niet is voorzien of waar verenigingen onderling er niet uitkomen,

beslissen de organisatoren van de Friesland Cup.
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