REGLEMENT KIDS TOER
2018-2019

volle spaarkaart worden voor deze einddagen weerhouden (= 5
tornooien, in Wit = 3). De spelers, krijgen daarover een bericht van
de Hoofdzetel. Zij moeten hun deelname aan de einddag
bevestigen.

BEPALINGEN VOOR DE CLUB

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN
Art. 1 : De Kids Toer is een recreatieve competitie voor alle
jeugdspelers met leeftijd 12 jaar of jonger die niet-geklasseerd
zijn of max. C+30/5. De tornooien worden in poules gespeeld
waarbij geen winnaars of verliezers worden bekend gemaakt. Het
tornooi vindt plaats op een halve dag en wordt telkens op een
kleiner veld, met zachte ballen en aangepaste technisch
reglement (zie verder) gespeeld.
Art. 2 : De Kids Toer wordt georganiseerd voor de reeksen Wit,
Blauw, Rood, Oranje en Groen (gemengde reeksen). De te
organiseren reeksen per tornooi worden op voorhand vastgelegd
en opgenomen in de kalender. De organiserende club kan het
aantal inschrijvingen beperken op basis van beschikbare
accommodatie en medewerkers.

Categorie

Geboortedata

Bal

Aan te raden reeks

-

Wit

voor ’12 en jonger

Rode
Blauw

Aan te raden reeks

softbal
(stage 3)

Geboren
’07 en

Rode
Rood

later

softbal
(stage 3)

Groen

voor ’11 en ‘12
Aan te raden reeks
voor ’09 en ‘10
Aan te raden reeks

Softbal
Oranje

Richtleeftijd

voor ’07 en ’08,

(stage 2)

Art. 7 : De Kids Toer Zomer begint op maandag 9 april 2018 en
eindigt op zondag 2 september 2018. De Kids Toer Winter ‘18/’19
begint op maandag 10 september 2018 en eindigt op zondag 14
april 2019. De organisatie is enkel toegestaan aan KidsTennisclubs.
Afwijking op deze regel kan besproken worden met Tennis
Vlaanderen.
Art. 8 : Een club dient haar wintertornooi aan te vragen via ELIT
voor 15 juni 2018. Met de aanvraag aanvaarden organisatoren
onderhavig reglement. Na de aanvraagperiode voor de Kids Toer
krijgen clubs de kans om een 2de Kids Toer te organiseren op lege
tornooidagen (weekends en feestdagen).
Art. 9 : De organisator zal er zorg voor dragen dat alle kinderen een
kleine attentie ontvangen voor hun deelname.
Art. 10 : De club dient per wedstrijd 2 tennisballen in goede staat
ter beschikking te stellen (zie lijst met geschikte ballen op
www.tennisvlaanderen.be
Art. 11 : Er is één verantwoordelijke aanwezig gedurende het ganse
tornooi. Begeleiding is noodzakelijk om een degelijke kwaliteit te
leveren.

Categorie

Begeleiding

Wit en Blauw

1 begeleider voor 4 à 6 kinderen

Rood

talentrijke ‘09

Overgangs-

Geboren

Aan te raden reeks

bal

’05, ’06

voor ’07 en

en ‘07

recreatieve ’05, ‘06

(stage 1)

Oranje

Groen
Art. 3 : Het inschrijvingsgeld (per persoon en per reeks) bedraagt
maximum 3 €. Er dient vooraf ingeschreven te worden via
www.tennisvlaanderen.be. Een aansluiting bij Tennis Vlaanderen
is verplicht. Bij afgelasting vooraf moeten alle reeds
ingeschrevenen onmiddellijk door de club verwittigd worden.
Art. 4 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden
gestuurd
naar
de
Hoofdzetel
Tennis
Vlaanderen,
Louizapoortgalerij 203 bus 3 te 1050 Brussel. Een week na het
einde van het laatste tornooi wordt geen klacht meer aanvaard.
Art. 5 : In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen,
beslist het Departement Clubtennis van Tennis Vlaanderen soeverein
en onherroepelijk.

EINDRONDE
Art. 6 : De Kids Toer Zomer wordt afgesloten met een einddag:
Feest van Kastaar op zondag 9 september 2018 op TC Forest
Hills te Wommelgem. De Kids Toer Winter 2018-2019 wordt
afgesloten met een Einddag: Feest van Kastaar zaterdag of
zondag 20/21 april 2019 op TC Gym te Schoten. Kinderen met een
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1 begeleider per Rood terrein
(begeleid tellen)
1 begeleider per 2 Oranje terreinen
(begeleid zelfstandig tellen)
1 begeleider
(zelfstandig tellen)

Art. 12 : De wedstrijden starten max. 15min na het aanvangsuur
en eindigen min. 2u (voor Wit 1u) na het opstarten. Spelers die
vooraf zijn ingeschreven en op tijd aanwezig zijn, moeten op tijd
kunnen starten. Er kan voor hen een opwarming en/of inspelen
voorzien worden.
Art. 13 : Herpouling op basis van uitslag (en ev. leeftijd) is
verplicht tijdens de pauze (ca. 15min) om in het tweede deel
evenwichtige wedstrijden te bekomen.
Art. 14 : Teneinde een vlotte administratieve verwerking van de
gegevens te verzekeren, is de tornooiverantwoordelijke verplicht de
nodige aanpassingen te doen om een correcte deelnemerslijst te
bekomen in Elit. De status van de reeksen wordt op ‘beëindigd en/of
manueel geloot’ gezet (indien een reeks niet is doorgegaan, dient
de status afgelast gebruikt te worden) en dit ten laatste de
maandagmorgen na het tornooi voor 9u00.
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Art. 15 : Het niet naleven van het reglement door de organiserende
club kan tot uitsluiting leiden van het tornooi voor het
daaropvolgende jaar.

TECHNISCH REGLEMENT
WIT
Een circuit met verschillende oefeningen en spelletjes voor het
ontwikkelen van motorische vaardigheden ifv tennis (werpen,
rollen, slaan, evenwicht, afremmen, enz…) wordt op voorhand
opgesteld. De oefeningen kunnen gehaald worden uit niveau Wit van
het KidsTennis Trainersboek of zelf aangebracht worden door de
club. Per 10 kinderen wordt minimum een begeleider voorzien. De
kinderen doorlopen per groepje of individueel alle posten. Een
groepsopwarming en/of slotspel worden voorzien.

ROOD
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 4 Rode
terreintjes (of meer bij veel deelnemers: max. 6 terreintjes per
tennisterrein) via minitennisnetjes of plastic linten + paaltjes, en
d.m.v. belijningssets of tape. Er dient gebruikt te worden gemaakt
van aangepaste racketjes en Rode softballen (stage 3).
De afmetingen van het terrein zijn:
 Breedte: 5,5m
 Lengte: 11m
 Nethoogte: 0,80m

BLAUW
Format waarbij ½ van de tornooiduur verschillende oefeningen en
spelletjes gespeeld worden voor het ontwikkelen van motorische
vaardigheden. ½ van de tornooiduur worden spelvormen over het
net met elkaar of met de begeleider gespeeld.
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 4 blauwe
terreintjes (of meer bij veel deelnemers: max. 12 terreintjes per
tennisterrein) via minitennisnetjes of plastic linten en paaltjes. Er
dient gebruikt te worden gemaakt van aangepaste racketjes en
Rode softballen (stage).

Puntentelling
Puntentelling is idem als bij Blauw (zomer).

De afmetingen van het terrein zijn:
 Breedte: 2,75m (= de helft van het Rode terrein)
 Lengte: 8,23m (= lengte tussen de enkelspellijnen)
 Nethoogte: 0,80m

ORANJE
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 2 Oranje
terreinen van 18-5.5m (of 4 van 16-5.5m bij veel deelnemers) d.m.v.
belijningssets of tape. De lijnen worden doorgetrokken tot aan de
dubbelspel-zijlijnen. Het tennisnet wordt verlaagd of er wordt
gebruik gemaakt van netjes of lint bij meerdere terreintjes.
Het gebruik van softballen (stage 2) is verplicht.
De afmetingen van het terrein zijn:
 Breedte = 5,5m (half dubbelveld)
 Lengte = 18m (of 16m bij veel deelnemers)
 Nethoogte = 0,80 m

Puntentelling
Er wordt tot 10 punten gespeeld, bij 9-9 wordt er nog 1 beslissend
punt gespeeld. Indien er teveel inschrijvingen zijn voor het aantal
beschikbare terreinen, kan er op tijd gespeeld worden of kan er tot
minder punten gespeeld worden (bijv. 7.)
Om het punt te starten wordt de bal, van achter het terreintje met
een onderhandse opslag met of zonder bots, in het speelveld van
de tegenstander geslagen. Er is slechts 1 opslagbeurt en alleen bij
“let” (bal raakt met de opslag het net en valt toch binnen) mag de
opslag hernomen worden. Er wordt om beurten opgeslagen. Na de
opslag wordt er een balwisseling opgebouwd waarbij de bal na een
bots of zonder botsen wordt teruggespeeld. Het is foutief de bal in
het net of buiten de lijnen te slaan. Indien de bal de lijn raakt, is
hij goed. Een punt dat gestoord wordt door een naburig terreintje,
moet worden overgespeeld (let).
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Puntentelling
Puntentelling is idem als bij Rood, enkel de opslag is verschillend.
Om het punt te starten wordt de bal, van achter het terreintje, met
een bovenhandse of onderhandse opslag zonder bots in het
opslagvlak(*) van de tegenstander geslagen. Wanneer de eerste
opslag foutief is, mag een 2e opslag gespeeld worden. Bij “let” (bal
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raakt met de opslag het net en valt toch binnen) mag de opslag
hernomen worden. Er wordt opgeslagen
volgens het
‘tiebreak’systeem (1x speler A, 2x speler B, 2x speler A, 2x speler
B, enz…). Na het eerste punt serveert elke speler 2 opeenvolgende
punten. Het opslagvlak is het opslagvlak van het groot tennisveld.

 Breedte = 5,5m (half dubbelveld)
 Lengte = 21m
 Nethoogte = 0,914 m

(*) het opslagvlak is hetzelfde opslagvlak als dat van het normale
tennisterrein (dwz tot aan de enkelspellijn)
GROEN
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 2 Groene
terreinen van 21m -5.5m d.m.v. belijningssets of tape. Het gebruik
van overgangsballen (stage 1) is verplicht.

De afmetingen van het terrein zijn:

Puntentelling
Puntentelling is idem als bij oranje.
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