REGLEMENT ETHIAS TOUR 2018

(in het geval van U9 – 2 &3 en U11 – 3) op dezelfde dag doorgaat is
niet toegelaten.

1.

Een reeks hoger spelen?

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN

Art. 1 : De Ethias Tour is een regelmatigheidscompetitie voor alle
jeugdspelers die geldig aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of
AFT en wordt georganiseerd volgens de reglementen van de KBTB en
Tennis Vlaanderen.
Art. 2 : De Ethias Tour wordt georganiseerd voor de categorieën U9
(Gemengd in Reeks 2 en 3), Jongens (J) en Meisjes (M) U11, U13 en
U15. De te organiseren categorieën per tornooi worden op voorhand
vastgelegd en opgenomen in de kalender.

• Binnen de eigen leeftijdscategorie mag elke speler vrij in de
hogere reeksen spelen. (Bv. Een NG kan starten in Reeks 3
om zo later op het seizoen een extra uitdaging te vinden in
Reeks 2 of zelfs Reeks 1)

Een leeftijdscategorie hoger spelen?

• Elke deelname aan een enkelreeks van eigen

De categorieën U9 Reeks 1, 2 en 3 en U11 Reeks 2 en 3 dienen
volgens het respectievelijke technische reglement (zie achteraan
het reglement) gespeeld te worden.
De organiserende club kan verplichten om indoor te spelen.

Categorie

J/M U15

J/M U13

J/M U11

U9

Reeks

Klassement

1

Open

2

C+30/2 tot NG

3

C+30/5 tot NG

1

Open

2

C+30/2 tot NG

3

C+30/5 tot NG

1

Open

2

C+30/3 tot NG

3

C+30/5 tot NG

1

Open

2

C+30/5 tot NG

3

NG

Geboortedatum

Geboren ’03 - ‘04

•
Geboren ’05 - ‘06

•
Geboren ’07 – ‘08

Geboren
later

’09

of

leeftijdscategorie (a rato van max. 1 per week) geeft recht
om diezelfde of een latere week op het seizoen deel te
nemen aan een leeftijdscategorie hoger. Het spelen in de
hogere leeftijdscategorie wordt evenwel beperkt in een
aantal gevallen:
o U9 tot C+30/5 mag maximaal U9 Reeks 1 spelen.
o U9 vanaf C+30/4 mag maximaal naar U11 Reeks 2.
o U11, eerstejaars tot C+30/3 mag maximaal U11 Reeks
1 spelen.
o U11, tweedejaars tot C+30/4 mag maximaal U11
Reeks 1 spelen. Tweedejaars C+30/3 mag maximum
U13 Reeks 2 spelen.
o U13 tot C+30/5 mag maximaal U15 Reeks 3 spelen.
o U13 van C+30/4 tot C+30/2 mag maximaal U15 Reeks
2 spelen.
U15 tot C+30/2 mogen, per deelname aan een enkelreeks van
eigen leeftijdscategorie (a rato van max. 1 per week),
deelnemen in diezelfde of een latere week op het seizoen
aan een reeks van het Criterium.
U13 en U15 vanaf C+30/1 mogen vrij deelnemen aan het
Criterium.

Art. 5 : Coaching tijdens tornooiwedstrijden is toegelaten onder
volgende voorwaarden:

•

Alleen in de Ethias Tour Reeks 1 Plus tornooien.

•

Enkel matchen in kwalificatie en hoofdtabel (niet in de
prekwalificatie).

•

De coach moet minstens beschikken over diploma Trainer B (of
gelijkwaardig via Eerder Verworven Competentie).

Art. 3 : Het inschrijvingsgeld (*: per persoon) mag de hierna
vermelde maxima niet overschrijden. Het inschrijvingsgeld moet
verplicht worden betaald.

•

te melden bij de wedstrijdleider.
•

In geval van niet-betaling wordt verdere deelname aan de Ethias
Tour tornooien verhinderd tot aan de betaling voldaan is.
Indoor

Outdoor

enkel

9,- €

7,- €

dubbel *

4,5 €

3,5 €

Art. 4 : Uitzonderingen op inschrijven:
Iedereen moet steeds in zijn eigen categorie én reeks (de eigen
reeks wordt bepaald door het klassement van de speler) spelen,
tenzij men over een officieel paspoort van Tennis Vlaanderen
beschikt of voldoet aan volgende bepalingen:
Aantal reeksen per week?
Een speler mag max. per week in 4 reeksen inschrijven in max. 2
tornooien. Deelnemen aan meerdere reeksen waarvan de pouledag
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De coach dient zich steeds bij aanvang van de wedstrijd aan
Coaching is enkel toegelaten tijdens de setwissel, niet bij de
kantwissel.

Art. 6 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden
gestuurd naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen,
Louizapoortgalerij 203 bus 3 te 1050 Brussel. Een week na het einde
van het laatste tornooi wordt geen enkele klacht meer aanvaard.
Art. 7 : In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen,
beslist het Departement Competitie in samenspraak met de
Jeugdcommissie
van
Tennis
Vlaanderen
soeverein
en
onherroepelijk.

2.

II. RANKING

Art. 8 : Een puntenranking wordt opgesteld voor Reeks 1, 2 en 3:
ranking Ethias Tour. De hoofdzetel van Tennis Vlaanderen zal
telkens deze ranking berekenen en publiceren na elke tornooiweek.
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Art. 9 : Per Ethias Tour tornooi worden volgende rankingpunten, in
de reeks waar ze behaald werden, toegekend in reeksen met
rechtstreekse uitschakeling:
4-7
dln

2-3
dln

Reeks
2 &3

Reeks
1,2,3

Reeks
1,2,3

Vanaf 8 deelnemers
Reeks 1+

Reeks
1

Enkel

Dubbel*

Enkel

Winnaar

30

8

24

10

7

4

Finalist

24

6

18

8

5

2

1/2e fin

18

4

12

6

3

1/4e fin

12

2

8

4

1/8e fin

6

1

4

(*: punten per persoon)
De punten worden enkel vanaf hoofdtabel toegekend, niet vanaf
kwalificatietabel.
Voor reeksen die georganiseerd worden in pouleformat worden
volgende rankingpunten toegekend:
•
•

1 punt per gewonnen match in de poules
In de eindtabel worden volgende punten toegekend:

5-8 dln

2-4 dln

in eindtabel
Winnaar

10

7

Finalist

8

5

1/2e fin

6

3

1/4e fin

4

Art. 10 : De punten worden enkel toegekend als een speler minstens
éénmaal wint. Een met WO of FF gewonnen match telt ook voor een
overwinning.
Spelers die FF (ongewettigd walkover) geven, krijgen geen punten
toegekend voor het betreffende tornooi én voor de betreffende
tornooiweek.
Spelers mogen 3 maal per competitiejaar een WO (gewettigde
walkover) geven zonder dat er rankingpunten voor de Ethias Tour of
het Criterium worden afgetrokken in die 3 weken. Vanaf de 4° WO
worden onmiddellijk alle rankingpunten van die bepaalde week
geannuleerd.
Ter info: Er wordt slechts 1 WO per week geteld. Als je dus in 1 week
2 reeksen speelt en in beiden WO moet geven, dan telt dit als 1 WO.
Art. 11 : Voor de ranking van Reeks 1 gelden de punten van de beste
5 enkelspeluitslagen van Reeks 1 “Plus” én de punten van de beste
3 enkeluitslagen van Reeks 1 én de punten van de beste 5
dubbelspeluitslagen. Voor de ranking van Reeks 2 en 3 gelden
telkens de beste 8 rankingpunten. Tijdens dezelfde week wordt per
reeks slechts één tornooi in rekening gebracht. De hoogste punten
worden hier weerhouden.
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Cfr. Het Algemeen Competitiereglement Art 4. zal wie aan meer
dan 4 reeksen deelneemt (deze 4 reeksen mogen in maximum 2
tornooien gespeeld worden) in dezelfde week (finaleweekend
bepaalt het weeknummer) voor de betreffende week geen punten
voor geen enkele ranking toegekend krijgen.
Art. 12 : Bij een ex-aequo in Reeks 1 wordt eerst rekening
gehouden met de behaalde plaatsen in Reeks 1 “Plus” (het hoogste
aantal tornooi-overwinningen, dan het aantal finales, dan het aantal
halve finales, enz...), daarna met de behaalde plaatsen in Reeks 1,
indien de stand nog gelijk is krijgt de speler met het jongste
geboortejaar voorrang, Indien het geboortejaar gelijk is, krijgt de
speler met het hoogste klassement voorrang.
Bij een ex-aequo in Reeks 2 en Reeks 3 krijgt die speler voorrang
die het meest aantal keer 10 punten behaalde. Is de stand nog gelijk,
dan wordt gekeken naar het aantal behaalde 8 punten (dan 7, 6 enz.
…) (steeds à rato van 1 per week, nl. het hoogst behaalde in die
week).

3.

III. EINDRONDE

Art. 13 : De Ethias Tour wordt afgesloten met een Finale. De Finales
worden georganiseerd voor de categorieën U9 en Jongens en Meisjes
U11, U13 en U15 Reeks 1, 2 en 3 en gaan door ter gelegenheid van
het “Feest van de Jeugd”.
Voor Reeks 1 worden weerhouden: de eerste 6 geklasseerden (*)
van de eindranking en maximum 2 Wild Cards toegekend door de
Jeugdcommissie van Tennis Vlaanderen (voor jongeren met
nationale selecties). Indien geen Wild Cards worden toegekend,
worden de eerstvolgenden (*) van de eindranking weerhouden. Voor
U9 worden de eerste 6 jongens (+ 2 mogelijke Wild Cards) én de
eerste 6 meisjes (+ 2 mogelijke Wild Cards) van de eindranking
geselecteerd.
Voor Reeks 2 en 3 worden weerhouden: de eerste 8 geklasseerden
van de eindranking.
Voor U9 worden telkens de eerste 8 geklasseerde jongens én de
eerste 8 geklasseerde meisjes geselecteerd.
Wie weerhouden is voor meerdere reeksen binnen de Ethias Tour
moet kiezen in welke reeks hij/zij op het Feest van de Jeugd zal
spelen. Wie echter weerhouden is voor Reeks 1, kan alleen aan deze
reeks deelnemen.
De winnaars van Reeks 1, 2 en 3 krijgen de titel “Vlaams kampioen”.
De winnaars van de gewestelijke eindranking Reeks 1, 2 en 3 krijgen
de titel “Gewestelijk kampioen”.
Art. 14 : De spelers die geplaatst zijn voor de Finale op het Feest
van de Jeugd, krijgen daarover een bericht van de hoofdzetel van
Tennis Vlaanderen. Zij moeten hun deelname aan de Finale
bevestigen. Een speler die niet kan deelnemen wordt vervangen
door de eerstvolgende in de Ethias Tour ranking. Na de officiële
loting wordt geen vervanging meer toegelaten.
Art. 15 : De loting van de tabellen van de finales op het Feest van
de Jeugd gebeurt door de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen en
wordt als volgt uitgevoerd:
 De spelers met plaats 1 tot 4 in de eindranking staan reekshoofd,
ongeacht hun klassement. Reekshoofd 1 staat bovenaan,
reekshoofd 2 onderaan de tabel. De plaatsen voor reekshoofden
3 en 4 worden geloot.
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 De spelers met eindranking 5 tot 8 worden geloot tegen de
eerste 4 reekshoofden.

4.

IV. BEPALINGEN VOOR CLUB

Art. 16 : De Ethias Tour 2017 begint op 1 december 2017 en eindigt
op 2 september 2018. Een club mag in deze periode maximum 1
outdoortornooi organiseren.
Art. 17 : Een club (uitgezonderd de clubs die Reeks 1 organiseren)
dient haar jeugdtornooi in te tekenen voor de Ethias Tour adhv. het
elektronische aanvraagformulier via Elit. Dit houdt in dat de
organisatoren onderhavig reglement met de daarin vermelde
voorwaarden van de sponsors en het lastenboek aanvaarden.
Art. 18 : Aan de Ethias Tour is een belangrijke prijzenpot verbonden
die wordt geschonken door de federatiesponsors. De organisator zal
er zorg voor dragen dat geen eigen tornooisponsors concurrentieel
zijn met deze sponsors. De wedstrijdleiding zal er zorg voor dragen
dat de publiciteit van deze sponsors op de best mogelijke manier
wordt verzorgd tijdens het tornooi en op alle drukwerken. De
organisator wordt tijdig verwittigd indien er in dit verband nog
wijzigingen zijn. De clubs die Reeks 1 organiseren dienen daarnaast
alle bepalingen van het betreffende lastenboek (beschikbaar op
www.tennisvlaanderen.be) na te leven.

verdeeld van de club met meeste spelers, vervolgens de volgende
club(s) volgens aantal spelers. Binnen de club wordt gesorteerd op
klassement en bij gelijk klassement op ranking.
Art. 23 : Er mogen maximum 3 wedstrijden per dag worden
opgelegd.
Art. 24 : De club dient per wedstrijd 4 ballen in goede staat ter
beschikking te stellen voor U9 Reeks 1, 2 & 3 (Oranje bal) en J/M11
Reeks 2 & 3 (Groene bal) (zie lijst met geschikte ballen op
www.tennisvlaanderen.be). De finales van Reeks 1 Plus worden met
nieuwe ballen (ter beschikking gesteld door Tennis Vlaanderen)
gespeeld.
Art. 25 : In de finales van alle enkelreeksen dient de club
scheidsrechters te voorzien. Indien dit niet wordt nageleefd, kan
het gewest 25 € boete per niet-gearbitreerde wedstrijd opleggen
aan de organiserende club. In de tornooien van Reeks 1 is er één
scheidsrechter in stand-by gedurende het ganse tornooi.
Art. 26 : Fair Play Manager en Wedstrijdassistenten
In de poules (U9 Reeks 2 en 3; U11 Reeks 3) dient de club verplicht
een FairPlay Manager af te vaardigen. Wedstrijdassistenten worden
ingezet tijdens de poulewedstrijden van U9 Reeks 3. Elke
poulewedstrijd in U9 Reeks 3 dient verplicht ondersteund te worden

Art. 19 : De loting is publiek: datum, uur en plaats van de loting
worden vermeld in het tornooireglement. De aanwezigheid van de
gewestelijke
afgevaardigden
van
de
Jeugden
Scheidsrechterscommissie, of bij ontstentenis een gevolmachtigd
vervanger, is vereist voor Reeks 1.
Art. 20 : Vanaf 2 inschrijvingen (vanaf 4 bij de U9 Reeks 2 en 3
en U11 Reeks 3) dient de club de reeks verplicht te laten doorgaan.
Bij niet naleving hiervan wordt aan de club een boete opgelegd van
25 € per afgelaste reeks die had moeten doorgaan. De club kan het
aantal inschrijvingen beperken op basis van klassement en, bij gelijk
klassement, op basis van de ranking. Een club kan echter geen
inschrijvingen weigeren voor Reeks 1 of Reeks 1 Plus.

door een wedstrijdassistent.
Art. 27 : Teneinde een vlotte publicatie van de Ethias Tour ranking
te verzekeren, zijn de wedstrijdleiders verplicht alle uitslagen
onmiddellijk na de finales op zondagavond vóór 19u00 te
publiceren via het Elit-programma (Hoofdzetel Tennis Vlaanderen.
Art. 28 : Het niet naleven van het reglement (en het lastenboek voor
de Reeks 1 tornooien) door de organiserende club kan tot uitsluiting
leiden van het tornooi voor het daaropvolgende jaar.

5.

TECHNISCH REGLEMENT U9

Art. 21 : De tabellen worden opgesteld volgens de regels van ITF.

Terreinen en materiaal

Volgende reeksen worden steeds met 1 hoofdtabel geloot, ongeacht
het aantal deelnemers (dus nooit met kwalificaties):

Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 1 miditennisterrein d.m.v. miditennisbelijningssets of tape (te verkrijgen in de
handel).

 Enkelspel J/M U13 en U15 Reeks 3
Het gebruik van softballen is verplicht.
Worden met kwalificaties geloot vanaf 12 deelnemers:

De afmetingen van het terrein zijn:

 Enkelspel U9, J/M U11, U13 en U15 Reeks 1

 lengte = 18m

 Enkelspel J/M U11, U13 en U15 en Reeks 2

 breedte = 6.5m (voor dubbelspel de breedte nemen van

 Dubbelspel U9, J/M U11, U13 en U15 Reeks 1

het maxitennis enkelspelveld)
 nethoogte = 80cm

Worden in poules geloot met eindtabel (winnaar van elke poule gaat
door naar de eindtabel):
 Enkelspel U9 Reeks 2 en 3, J/M U11 Reeks 3
Art. 22 : In geval 2 of meer spelers een gelijk klassement bezitten
dient de Ethias Tour ranking (die op de dag van de loting op de
Website van Tennis Vlaanderen staat) te worden gevolgd voor de
aanduiding van reekshoofden bij de tabellen van het enkelspel.
Bij het samenstellen van de poules (in de reeksen U9-2/3 en U11-3)
krijgt de parameter “van zelfde club” voorrang op klassement en, in
geval van gelijk klassement, ranking. Hierbij worden de spelers
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Puntentelling
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De manier van puntentelling is dezelfde als bij maxitennis. Er wordt
gespeeld naar 2 winnende sets, sets gaan tot 4 met tie-break op 33.
In poulewedstrijden wordt de derde set vervangen door een
matchtiebreak (tot 10)!
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.

6.

TECHNISCH REGLEMENT U11
REEKS 2 EN 3

Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot een 21-meter
terrein d.m.v. belijningssets of tape (te verkrijgen in de handel).
Het gebruik van overgangsballen is verplicht.
De afmetingen van het terrein zijn:
 lengte = 21m
 breedte = maxitennis enkelspelveld (zowel voor enkelals voor dubbelspel)
 nethoogte = maxitennis, geen enkelspelpaaltjes (zowel
voor enkel- als voor dubbelspel)

Puntentelling
De manier van puntentelling is dezelfde als bij maxitennis. Er wordt
gespeeld naar 2 winnende sets, sets gaan tot 4 met tie-break op 33.
In poulewedstrijden wordt de derde set vervangen door een
matchtiebreak (tot 10)!
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.
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