AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN TOPSPORTSTATUUT A OF F VOOR
HET TWEEDE JAAR VAN DE EERSTE GRAAD EN DE TWEEDE GRAAD
VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS (JONGEREN GEBOREN 2007, 2006
EN 2005).
Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut voor het tweede jaar van de eerste graad en voor de tweede graad
van het secundair onderwijs moet een speler deelnemen aan de identificatiedag te Wilrijk.
Deelname aan de identificatiedag kan mits een speler voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

• Reeds een Topsportstatuut A of F verworven hebben in het voorgaande schooljaar;
•
•
•
•

4 hoogst gerangschikte spelers (4 meisjes & 4 jongens lid van TVL) in BJC in de eigen leeftijdscategorie *
Behalen van een top-64 plaats op de gekuiste ITF-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
Behalen van een top-32 plaats op de gekuiste Tennis Europe-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
Effectief lid zijn van de Belgische nationale selectie die deelneemt aan internationale landencompetities (EK,
EYOF, Summer Cup en Winter Cup).

* deze rankings kunnen aangepast worden bij het verschijnen van de nieuwe klassementen (oktober 2019) en wanneer er wijzigingen worden
aangebracht aan het BJC (KBTB), de Tennis Europe Junior Tour of het ITF World Tennis Tour Juniors

Indien aan één van de voorwaarden voldaan te hebben, kan de speler een aanvraag indienen voor deelname aan de
identificatiedag. De aanvraag dient vòòr 30/04/2020 ingestuurd te worden (08/07/2020 voor de identificatiedag van juli).
Formulier printen, invullen en mailen naar: topsportcentrum@tennisvlaanderen.be

AANVRAAG IDENTIFICATIEDAG
Naam speler/speelster:

Lidnummer Tennis Vlaanderen:

Geboortedatum:

Huidige trainer:
doet een aanvraag voor deelname aan de identificatiedag i.f.v. het verwerven van een topsportstatuut A of F voor het
schooljaar 20/21. De speler/speelster voldoet aan één of meerdere voorwaarden (aan te kruisen):
o Reeds een Topsportstatuut A of F verworven hebben in het voorgaande schooljaar;
o 4 hoogst gerangschikte spelers (4 meisjes & 4 jongens lid van TVL) in BJC in de eigen leeftijdscategorie *
o Behalen van een top-64 plaats op de gekuiste ITF-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
o Behalen van een top-32 plaats op de gekuiste Tennis Europe-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
o Effectief lid zijn van de Belgische nationale selectie die deelneemt aan internationale landencompetities (EK,
EYOF, Summer Cup en Winter Cup).

Aanvraagformulier voor een topsportstatuut A of F voor het tweede jaar van de eerste graad en de tweede graad van het secundair
onderwijs (jongeren geboren 2007, 2006 en 2005).

