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1 Het  Davis Cup toernooi is een toernooi waarbij een aantal landenteams tegen elkaar 

strijdt. Tegen ieder team wordt tweemaal gespeeld (zeg maar: uit en thuis).   
 

2 De wedstrijden worden gespeeld op de dinsdagavonden vanaf 19:00 uur en op zaterdag 
vanaf 13.30 uur 

Graag op tijd komen. 
 

3 In afwijking tot vorige jaren is de koffie en thee voor eigen rekening. 
 

4 Tijdens de finaledag op 31 maart (tevens pasjesdag) wordt een smakelijk hapje (ook 
vegetarisch indien gewenst) geserveerd. 

 
5 De voorrondes, dat zijn de wedstrijden tot de finaledag, bepalen hoe de indeling en het 

wedstrijdschema zal zijn op de finaledag zelf. De nummers 1 en 2 van de voorrondes 
spelen op de finaledag tegen elkaar om de grote Davis Cup beker; de nummers 3 en 4 
strijden om de eer en de eeuwige roem. 

 
6 Er wordt op tijd gespeeld. Per wedstrijd 30 minuten inclusief het inspelen en wisselen. 

Als de bel gaat, dan is het einde wedstrijd. (Dus niet de game afmaken). Games 
doortellen. 

 
7 De puntentelling per teamwedstrijd: bij winst 2 punten bij gelijk 1 punt, verlies o. Bij 

gelijke eindstand in aantal punten in de voorrondes geeft het aantal gewonnen games 
de doorslag. 

 
8 Na elke wedstrijd de eindstand doorgeven aan de wedstrijdleiding. 

 
9 De wedstrijden die gespeeld worden zijn: DUBBEL EN ENKEL. Diegenen die geen enkel 

willen spelen, worden alleen ingedeeld bij dubbelpartijen. 
 

10 De landen die tegen elkaar spelen dienen de wedstrijden te spelen volgens het 
speelschema. Houdt dit schema aan, mocht iemand verhinderd zijn, zelf zorgen voor 
vervanging. 

 
11 Inschrijfgeld € 12,50 per persoon. Te voldoen bij de wedstrijdleiding bij de eerste 

wedstrijd. 
 

12 Het toernooi wordt afgesloten met een finaledag en wel op zondag 31 maart, aanvang 
12:00 uur (tevens pasjesdag). 

 
13 Je kunt je op twee manieren opgeven. Stuur een mailtje naar aj.dijkstra@kpnmail.nl of 

vermeld je naam op de intekenlijst in de hal van ons clubgebouw. De sluitingsdatum 
is 1 januari 2019. Bij opgave doorgeven of je op dinsdagavond wilt spelen of op 
zaterdag of dat je dat niets uitmaakt. Ook even aangeven of je perse geen 
enkelpartijen wilt spelen. 

 
 
 

Wij wensen iedereen veel succes en een 
sportief en gezellig Davis Cup toernooi. 
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