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Reglement veteranencompetitie
De reglementen van de veteranencompetitie zijn identiek aan die van de C320. Het verschil is dat de
veteranencompetitie geen deel uit maakt van de C320. Het competitiereglement C320 is bedoeld voor LigaLiga en
provinciale gemengde, heren- en damescompetitie.
De veteranencompetitie is een provinciaal initiatief dat geen uitloper is van een hogere competitie en dat niet
gebonden is aan andere VBL-reglementen.
reglementen. Daardoor
Daardoor kunnen ook spelers met het recreantenstatuut toegelaten
worden tot deze competitie.
De reglementering van deze competitie is echter wel dezelfde van de provinciale
pro inciale competitie met uitzondering van
volgende puntjes :

1.
2.
3.
4.

5.

6.

De veteranencompetitie is een competitie
competitie voor spelers die de leeftijd van 35 jaar hebben of die leeftijd zullen
bereiken in dat kalenderjaar.
De veteranencompetitie wordt gespeeld op weekdagen van januari tot en met mei. Er zal niet gespeeld
worden tijdens weekends en feestdagen.
De veteranencompetitie staat open voor alle spelers aangesloten bij de VBL. Zij mogen zowel het
recreantenstatuut hebben als het competitiestatuut.
Er wordt momenteel enkel een gemengde competitie ingericht.
Iedere wedstrijd van de gemengde competitie bestaat uit 6 partijen. Dit zijn 4 gemengd dubbels, een
herendubbel en een damesdubbel.
Er moeten 4 paren (minimum 2 verschillende) gevormd worden voor de gemengd dubbel partijen waarbij
nooit één zelfde speler in meer dan 2 paren kan aantreden. Elk paar
paar krijgt naargelang het klassement van
beide spelers een index volgens de modaliteiten van artikel 52 lid 2 (C320). De dubbelpartijen dienen in
volgorde van hun index te worden opgesteld. Paren met dezelfde index mogen onderling willekeurig worden
opgesteld.
d. Er mogen nooit 2 partijen gespeeld worden tussen twee dezelfde paren van beide ploegen tijdens
dezelfde wedstrijd. Dit zijn trouwens dezelfde regels als de opstelling van de herendubbels in de
herencompetitie.

De wedstrijden moeten in volgende volgorde
vol
worden gespeeld :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eerste gemengddubbel
Tweede gemengddubbel
Derde gemengddubbel
Vierde gemengddubbel
Herendubbel
Damesdubbel
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