Heren 35

REGLEMENT HET NIEUWSBLAD
CRITERIUM 2017
Het reglement “Het Nieuwsblad Criterium 2017” bestaat uit twee
delen. Het eerste deel is van toepassing in de 5 gewesten, het
tweede deel wordt opgesteld door het betreffende gewest.

1.

Heren 45

ALGEMEEN
Heren 55

1.

2.

Het Nieuwsblad Criterium is een regelmatigheidscompetitie
voor alle spelers die geldig aangesloten zijn bij Tennis
Vlaanderen of AFT en wordt georganiseerd volgens de
reglementen van de KBTB en Tennis Vlaanderen.

1

OPEN

2

C+30 tot NG

3

C+30/4 tot NG

1

OPEN

2

C+30 tot NG

3

C+30/4 tot NG

2

C+30 tot NG

3

C+30/4 tot NG

* Deze reeks wordt alleen in Limburg en West-Vlaanderen
georganiseerd.
DUBBEL

Een club tekent met haar tornooi in voor Het Nieuwsblad
Criterium a.d.h.v. het elektronisch aanvraagformulier via
ELIT. Dit houdt in dat de organisatoren onderhavig reglement
en het betreffende lastenboek aanvaarden en toepassen.

Heren

Elke club kan één of meerdere tornooien aanvragen en
organiseren:
 voor enkel in de periode van 1 december 2016 tot en

1**

Max. 140 ptn

2

Max. 90 ptn

3

Max. 60 ptn

4

Max. 30 ptn

5

Max. 15 ptn

1**

Max. 90 ptn

2

Max. 60 ptn

3

Max. 30 ptn

4

Max. 15 ptn

1**

Max. 140 ptn

2

Max. 90 ptn

3

Max. 60 ptn

4

Max. 30 ptn

5

Max. 15 ptn

met week 37: maximum 1 indoor- en 1 outdoor tornooi.
Dames

 voor dubbel in de periode van 1 december 2016 tot en
met week 37 (gewest met Masters) of week 38 (gewest
zonder Masters): maximum 1 indoor- en 1 outdoor
tornooi.

3.

Het Nieuwsblad Criterium wordt georganiseerd voor de
volgende categorieën:

Gemengd

ENKEL
Heren

1

A tot B0

2

B-15 tot B0

3

B+2/6 tot C+15/1

4

C+15/2 tot C+15/5

5

C+30 tot C+30/3

6

C+30/4 tot NG

1

A tot B0

2

B-15 tot B0

3

B+2/6 tot C+15/5

4

C+30 tot C+30/3

5

C+30/4 tot NG

1*

B0 tot C+15/5

2

C+30 tot NG

3

C+30/4 tot NG

1

A tot C+15/5

2

C+30 tot NG

3

C+30/4 tot NG

** Deze reeks wordt georganiseerd in West-Vlaanderen,
Antwerpen en Limburg.
4.

Dames

Het Nieuwsblad Criterium 2017 is voorbehouden voor spelers
geboren in 2001 of vroeger. Spelers behorend tot U13 of U15
kunnen enkel onder volgende voorwaarde deelnemen:
 Spelers behorend tot U15 tot C+30/2 mogen, per
deelname aan een reeks van eigen leeftijdscategorie (a

Dames 25

Dames 35
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rato van max. 1 per week) in de Ethias Tour, deelnemen
in diezelfde of een latere week op het seizoen aan een
reeks van Het Nieuwsblad Criterium.

 Spelers behorend tot U13 en U15 vanaf C+30/1 mogen
vrij deelnemen aan Het Nieuwsblad Criterium.
5.

Aan het dubbelcriterium mogen alleen ploegen deelnemen
waarvan de twee spelers samen minimaal 35 jaar oud zijn.

6.

Een deelnemer mag per enkeltornooi inschrijven in zijn eigen
reeks en in de naast-hogere reeks van datzelfde tornooi.
Indien deze deelnemer inschrijft in de naast-hogere reeks is
hij ook verplicht te spelen in zijn eigen reeks. De eigen reeks
wordt bepaald door het klassement van de speler. (opm.: de
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naast-hogere reeks van Heren 3 is Heren 1 indien Heren 2 niet
wordt georganiseerd in datzelfde tornooi).

13.

Per tornooi van Het Nieuwsblad Criterium worden volgende
rankingpunten, in de categorie waar ze behaald werden,
toegekend:

Indien de deelnemer een tornooi in zijn eigen reeks wint, dan
mag hij in de naast-hogere reeks spelen zonder de verplichting
om ook in zijn eigen reeks te moeten spelen. Indien die speler
ook een tornooi in de naast-hogere reeks wint, dan mag hij in
de volgende naast-hogere reeks deelnemen, enz.

A. Van toepassing voor reeksen met kwalificatietabellen:
(De reeksen Heren 1, Dames 1, Heren 35 – 1, Heren 45 – 1,
Heren 55 – 1, Dames 25 – 1 en Dames 35 - 1, worden altijd
met kwalificatietabellen gespeeld vanaf 12 deelnemers)

7.

Vanaf 4 inschrijvingen (zowel in enkel als in dubbel) 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 speler ontvangt 1 punt per gewonnen wedstrijd, zowel
in de kwalificatietabellen als in de hoofdtabel +
bonuspunten (enkel in hoofdtabel) volgens onderstaand
schema:

8.

De tabellen worden opgesteld volgens de regels van ITF.
Volgende reeksen worden steeds met 1 hoofdtabel geloot,
ongeacht het aantal deelnemers (dus nooit met kwalificaties):
 Heren 2, 3, 4, 5 en 6
 Dames 2, 3, 4 en 5
 Dames 25 – 2, – 3
 Dames 35 – 2, - 3
 H35 – 2, – 3

Aantal
inschrijvingen per
reeks

12-24

25-32

33-56

>56

Winnaar

9

12

16

20

Finalist

6

9

12

15

Verliezer 1/2e
Finale

3

6

8

10

Verliezer 1/4e
Finale

0

3

4

5

 H45 – 2, – 3
 H55 – 2, – 3
 Dubbel Heren 1, 2, 3, 4 en 5
 Dubbel Dames 1, 2 en 3
 Dubbel Gemengd 1, 2, 3, 4 en 5
Worden met kwalificaties geloot vanaf 12 deelnemers:
 Heren 1 en Dames 1
 H35 – 1, H45 – 1, H55 - 1
 Dames 25 – 1

B. Van toepassing voor reeksen zonder kwalificatietabellen en
alle reeksen met minder dan 12 deelnemers:
(De reeksen Heren 2, 3, 4, 5 en 6, Dames 2, 3, 4 en 5, Dames
25 – 2 en 3, Dames 35 – 2 en 3, Heren 35 - 2 en 3, Heren 45
- 2 en 3, Heren 55 – 2 en 3 en alle dubbelreeksen worden
nooit met kwalificatietabellen gespeeld)
Aantal
inschrijvingen per
reeks
Winnaar

 Dames 35 - 1
9.

10.

11.

Finalist

De club dient de gelote tabellen nog diezelfde dag op de
website van Tennis Vlaanderen te plaatsen via Elit.

e

Verliezer 1/2 Fin

Alle enkelfinales dienen gearbitreerd te worden. Indien dit
niet wordt nageleefd, kan het gewest 25 € boete per nietgearbitreerde wedstrijd opleggen aan de organiserende club.
Een puntenranking wordt opgesteld per gewest: Het
Nieuwsblad Criteriumranking. De hoofdzetel van Tennis
Vlaanderen zal telkens deze ranking berekenen en publiceren
na elke tornooiweek (o.a. op de website). Het opmaken van
deze ranking geschiedt door het samentellen van de beste 8
rankingpunten. Tijdens dezelfde week wordt slechts één
tornooi in rekening gebracht. De hoogste punten worden hier
weerhouden.

Verliezer 1/4e Fin
Verliezer 1/8e Fin
Verliezer 1/16e Fin
Verliezer 1/32e Fin
14.

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.
12.

De tornooien in het kader van het "Belgian Circuit" komen in
aanmerking voor de ranking van Het Nieuwsblad Criterium,
voor zover de organiserende club zich akkoord verklaart met
Het Nieuwsblad Criteriumreglement.
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4-7

8-16

17-32

33-56

8

>56

10

12

14

16

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

2

4

6

8

2

4

6

2

4
2

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 Ethias Tour
of Het Nieuwsblad 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.

15.

Spelers mogen in een ander gewest Het Nieuwsblad
Criteriumtornooien spelen en kunnen punten behalen voor de
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ranking van het gewest
Criteriumtornooi speelde.

waar

men

Het

Nieuwsblad
6.

16.

In geval 2 of meer spelers een gelijk klassement bezitten dient
de ranking van Het Nieuwsblad Criterium te worden gevolgd
voor de aanduiding van de reekshoofden van het enkelspel.

17.

Bij ex aequo wordt eerst rekening gehouden met het hoogste
aantal tornooi-overwinningen (à rato van 1 per week), dan met
het aantal finales, dan het aantal halve finales, enz..

18.

Teneinde een vlotte publicatie van de ranking van Het
Nieuwsblad Criterium te verzekeren, zijn de wedstrijdleiders
verplicht alle uitslagen onmiddellijk na de finales en ten
laatste de maandagmorgen voor 9u00 te publiceren via het
Elit-programma (Hoofdzetel Tennis Vlaanderen).

19.

Deelname Nationale Eindronde Criterium: De winnaar van de
gewestelijke Masters neemt deel aan de eindronde ook al is
hij geen lid van het gewest of buitenlander. Als een speler in
meerdere gewesten winnaar is, dient hij te spelen voor het
gewest waarvoor hij een lidkaart heeft (indien hij geen
lidkaart heeft van de betreffende gewesten, dan mag hij
kiezen voor welk gewest hij de eindronde speelt). Indien een
speler winnaar is in verschillende reeksen dan mag hij kiezen
voor welke reeks hij de eindronde speelt.

7.

8.

20.

De winnaars van elk gewestelijk Het Nieuwsblad Criterium zijn
verplicht hun prijs persoonlijk te komen afhalen tijdens de
jaarlijkse prijsuitreiking van het betreffende gewest. Doen ze
dit niet, dan wordt hun prijs verbeurd verklaard, tenzij anders
beslist door het Gewestelijk Comité.
Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden
gestuurd naar het betreffende Gewestelijk Secretariaat van
Tennis Vlaanderen. Een week na het einde van het laatste
tornooi wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

21.

In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen,
beslist het betreffende Gewestelijk Comité soeverein en
onherroepelijk.

22.

9.

dient reeds bij de aanvraag van het tornooi te worden
opgegeven.
Finales van criteriumtornooien die door
weersomstandigheden zouden uitgesteld worden, dienen
uiterlijk de dag na de finaledatum gespeeld te worden.
Geen enkele wedstrijd van een tornooi heeft voorrang op
een wedstrijd in een ander tornooi, vroeger gestart of
gelijktijdig, behalve de wedstrijden van de finales.
Indien een wedstrijdleider bij planning van een wedstrijd via
Elit de melding krijgt dat de speler reeds een wedstrijd
gepland heeft, waardoor hij onmogelijk aan de planning kan
voldoen, zoekt hij een ander planmoment, rekening houdend
met voldoende tijd voor verplaatsingen tussen 2 clubs.
Enkel indien het de finales van een tornooi betreffen, neemt
hij zelf contact op met de wedstrijdleider van het andere
tornooi om de andere wedstrijd eventueel te herplannen.
Een gepubliceerde planning van een wedstrijd kan enkel
worden aangepast indien de wedstrijdleider persoonlijk
contact heeft genomen met beide partijen.
Interclubverplichtingen gaan niet voor op een tornooi, de
wedstrijdleider dient echter wel rekening te houden met de
interclubverplichtingen indien de speler dit voor het tornooi
heeft gemeld.

2.2. PLICHTEN VAN DE SPELER
1.

2.

Een speler ingeschreven in een tornooi moet bij inschrijving
zijn deelneming aan interclub en/of andere tornooien in het
daaropvolgende weekend, aan de tornooileider meedelen.
Een speler zorgt ervoor dat hij voldoende beschikbaar is voor
het tornooi indien hij inschrijft. Hij houdt rekening met zijn
beschikbaarheid, bij het inschrijven in het aantal reeksen per
week.

2.3. MASTERS
2.3.1

Gewestelijke ENKELMASTERS

1. Op 29, 30 september en 1 oktober 2017 op TC GYM. (Nog te
bevestigen)

2.

GEWEST ANTWERPEN

2.1. ORGANISATIE VAN EEN TORNOOI
1.

2.

3.
4.
5.

Voor de tornooien tijdens het zomerseizoen van week 16 tot
week 38, heeft elke club, na goedkeuring van het gewestelijk
comité, het recht om 2 tornooien te organiseren op 2 niet
aansluitende weken.
Een tornooi mag een combinatie zijn van verschillende
soorten tornooien (Ethiastoer, criterium enkel, criterium
dubbel, enkeltornooi buiten criterium, dubbeltornooi buiten
criterium), echter mag elke club slechts 1 maal hetzelfde
soort tornooi organiseren.
De inschrijvingen worden ten laatste afgesloten op dinsdag
voor de start van het tornooi om 23:59 uur, tenzij een reeks
volzet is of wanneer het maximum aantal inschrijvingen is
bereikt, dan kan deze eerder afgesloten worden.
De loting geschiedt ten laatste op woensdag om 19:00 uur.
De planning van de eerste ronde wordt ten laatste op
donderdag om 12:00 uur gepubliceerd.
Indien gewenst, mag een tornooi aanvangen op vrijdag en
dan 10 dagen duren, om een extra speeldag mogelijk te
maken om de eerste wedstrijden vlotter in te plannen. Dit

Reglementen 2017
Het Nieuwsblad Criterium

De eerste vier die minstens 5 maal punten hebben behaald in
de eindrangschikking, mogen op het einde van het seizoen
deelnemen aan het Masters tornooi. Indien een speler niet
kan spelen, wordt hij vervangen door de eerstvolgende in de
stand, die aan de criteria voldoet.
Er wordt gespeeld in een tabel met 4 (2 halve finales en
vervolgens de finale) waarbij de eerste en de tweede van de
trofeestand beschermd worden bij de loting.
Indien er onvoldoende spelers zijn die 5 maal punten hebben
behaald, wordt de tabel aangevuld met de spelers met het
meest aantal punten, die 4 keer punten hebben behaald,
vervolgens het meest aantal punten, die 3 keer punten
hebben behaald, enz.
Indien een speler zich plaatst voor meer dan één reeks in de
gewestelijke Masters dient hij te kiezen in welke reeks hij wil
aantreden.
2. De deelnemers die in aanmerking komen voor deelname aan
de masters worden per E-mail en/of telefonisch
gecontacteerd en dienen binnen de 4 dagen hun deelname te
bevestigen.
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3.

Voor de eerste vier van de eindrangschikking en die minstens
5 maal punten hebben behaald is er een prijs voorzien die
persoonlijk dient afgehaald te worden op de prijsuitreiking
die plaats vindt onmiddellijk na de laatste finale van de
gewestelijke Masters op 1 oktober 2017.
Voor al de deelnemers aan de gewestelijke Masters – die
minstens één wedstrijd hebben gespeeld is er een prijs
voorzien, persoonlijk af te halen op de prijsuitreiking.
De prijzen voor de verliezende halve finalisten van de
gewestelijke Masters worden onmiddellijk na het einde van
de wedstrijd uitgereikt.

2.3.2
1.

gecontacteerd en dienen binnen de 48 uur hun deelname te
bevestigen.
6.

Indien een speler niet kan spelen, wordt hij vervangen door
de eerstvolgende in de stand, die aan de criteria voldoet.
Er wordt gespeeld in een tabel met 4 (2 halve finales en
vervolgens de finale) waarbij de eerste en de tweede van de
trofeestand beschermd worden bij de loting.

7.

Men kan hoogstens aan 1 reeks van de masters deelnemen.

8.

Voor al de deelnemers aan de gewestelijke Masters – die
minstens één wedstrijd hebben gespeeld is er een prijs
voorzien, persoonlijk af te halen op de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking is onmiddellijk na de masters.

Nationale enkelmasters

De winnaars van de reeksen van de Masters, waarvoor een
nationale eindronde wordt voorzien, zijn geselecteerd voor de
nationale eindronde van het criterium.

2.3.4
1.

Een speler die afziet van deelname aan de Nationale Masters,
zal vervangen worden door de finalist van die reeks.
Vervolgens worden de kandidaten geselecteerd volgens de
gewestelijke ranking.
2.

Gewestelijke Dubbelmasters
2.

1.

Gewest Antwerpen organiseert de Masters van het
dubbelcriterium op “datum nog te bevestigen” op de
indoorterreinen van “club nog te bevestigen”. De
prijsuitreiking heeft plaats na de finales van de Masters.

2.

Reeksen

10 tot 140 punten
10 tot 90 punten
10 tot 60 punten
10 tot 30 punten
10 tot 15 punten

Dubbel
Heren 1*
Dubbel
Heren 2
Dubbel
Heren 3
Dubbel
Heren 4
Dubbel
Heren 5*

3.
Dubbel
Gemengd
Dubbel
Gemengd
Dubbel
Gemengd
Dubbel
Gemengd

1.
1
2
3
4*

Dubbel
Dames 1
Dubbel
Dames 2
Dubbel
Dames 3*

4.

Er wordt een rangschikking opgesteld per reeks volgens
volgende criteria:
a. Het meest aantal punten en minimaal 5 maal
punten hebben behaald in de desbetreffende
reeks.
b. Het meest aantal punten.

b.

c.
5.

De eerst gerangschikte kiest een speler die in
de desbetreffende reeks minimaal 1 maal
punten heeft behaald, en waarbij ze voldoen
aan de criteria van de reeks (punten en
gender) als dubbelpartner.
Vervolgens kiest de volgende op de lijst, die
nog niet geselecteerd is, volgens dezelfde
criteria een dubbelpartner.
Dit tot 4 dubbelploegen zijn gevormd.

De deelnemers die in aanmerking komen voor deelname aan
de masters worden per E-mail en/of telefonisch
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GEWEST WEST-VLAANDEREN
Tornooicheques: De beste 4 (in enkel) en de beste 8 (in
dubbel) gerangschikte spelers in elke categorie van het
criterium krijgen tornooicheques, die kunnen gevalideerd
worden bij inschrijving in alle West- of Oost-Vlaamse
tornooien.

2.

Naturaprijzen: De prijzen voor Het Nieuwsblad Criterium
worden alleen toegekend mits aanwezigheid op de
prijsuitreiking van de Masters, onmiddellijk na de laatste
finales.

3.

Masters:

Selectie
a.

Voor de nationale eindronde moeten de deelnemers hun
deelname schriftelijk bevestigen binnen de 48 uur na selectie.
Geeft de deelnemer FF in de nationale eindronde dan beslist
het gewestelijk comité over het al dan niet toekennen of
wijzigen van de gewestelijke criteriumprijs.

Clubs die deze tornooicheques ontvangen, moeten deze,
samen met het betreffende document en de scorekaarten, ten
laatste een week na het beëindigen van het tornooi opsturen
naar het Gewestelijk Secretariaat. Het document
“Tornooicheques” vindt u op www.tennisvlaanderen.be/westvlaanderen (Infotheek). Het gewest schrijft dan het totaal
bedrag van de tornooicheques over op het IBAN
rekeningnummer van de organiserende club.

*Geen nationale masters
3.

De winnaars van de reeksen van de Masters, waarvoor een
nationale eindronde wordt voorzien, zijn geplaatst voor de
nationale eindronde van het criterium.
Een speler die deelneemt aan de Masters van het
dubbelcriterium verbindt er zich tevens toe om bij deelname
aan de Nationale Eindronde van het Dubbelcriterium, indien
hij hiervoor geselecteerd wordt, te spelen met dezelfde
dubbelpartner als bij de gewestelijke Masters.

De planning van de Masters ligt vast en kan niet gewijzigd
worden.

2.3.3

Nationale Dubbelmasters

 Om geselecteerd te worden voor de Masters moet men
in

de

betreffende

reeks

in

minimaal

5

criteriumtornooien (= 5 verschillende tornooiweken)
punten behaald hebben. Zowel in het enkelcriterium als
in het dubbelcriterium wordt een speler in maximaal 2
reeksen

voor

de

Masters

weerhouden.

De
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geselecteerden worden per e-mail gecontacteerd en
dienen binnen de 5 dagen hun deelname te bevestigen.
 De Masters worden steeds indoor gespeeld, de finales
worden gearbitreerd. De winnaars van de Masters
krijgen de titel "Kampioen van West-Vlaanderen" en de
bijhorende trofee.

Enkelcriterium: West-Vlaanderen organiseert de Masters van
“datum nog te bevestigen” op “club nog te bevestigen” .


In de reeksen die in aanmerking komen voor de Nationale
Eindronde

van

gerangschikten

het

Criterium

geselecteerd.

worden

de

EH2,

ED2,

In

8

hoogst
EH4

en

6.

de leeftijdscatergorieën worden de 4 hoogst gerangschikten
geselecteerd. Indien een speler geselecteerd is voor meerdere
reeksen die in aanmerking komen voor de Nationale Eindronde
van het Criterium, dient de speler een keuze te maken in

7.

welke reeks hij wil uitkomen. Enkel in dit geval zal een
geselecteerde vervangen worden door de eerste nietgeselecteerde op de ranking.


De planning van de wedstrijden van de Masters ligt strikt vast
en is terug te vinden op www.tennisvlaanderen.be/westvlaanderen (Infotheek). Enkel ingeval van vrijgekomen

8.

terreinen door walk-overs, kan bij akkoord van beide spelers
een wedstrijd herpland worden.


Een

speler

die

deelneemt

aan

de

Masters van

het

enkelcriterium verbindt er zich tevens toe om ook deel te
nemen aan de Nationale Eindronde van het Enkelcriterium
indien hij hiervoor geselecteerd wordt.
Dubbelcriterium:
West-Vlaanderen
organiseert
de
Masters van “datum nog te bevestigen” op “club nog te
bevestigen”.


Voor de Masters komen de best-gerangschikten in elke reeks
van het dubbelcriterium in aanmerking, waarmee men

"Kampioen van Limburg" en spelen de nationale eindronde
voorzover hun reeks nationaal wordt ingericht. Voor de
masters komen de drie hoogst gerangschikten in aanmerking
van alle seniors enkel reeksen (eerst speelt de nummer 3 tegen
nummer 2, de winnaar speelt tegen nummer 1), voor de
leeftijdreeksen komen de twee hoogst gerangschikten in
aanmerking. Voor het bepalen van de plaats in de masters
wordt bij gelijke eindstand eerst rekening gehouden met het
hoogste aantal tornooioverwinningen, dan met het aantal
finales, dan het aantal halve finales, enz., tenslotte met het
aantal hoogst behaalde punten. Bij afzegging voor de masters
wordt de volgende in de eindstand gekozen. Het speelschema
wordt ruim op voorhand naar alle clubs gezonden. Men mag
aan verschillende reeksen deelnemen als het volledig
speelschema dit toelaat.
De geselecteerden spelen de nationale eindronde. Bij
weigering tot deelname aan de nationale eindronde of
wanneer de deelnemer forfait geeft in de nationale eindronde
zal het gewestelijk comité beslissen over het al dan niet
toekennen of wijzigen van de criteriumprijs.
Prize Money: In elke criteriumreeks (enkel en dubbel) hebben
de 3 eersten van de ranking een prijs. Bij ex aequo worden die
bedragen verdeeld. Voor de masters zijn er afzonderlijke
prijzen. De prijsuitreiking voor alle reeksen heeft plaats
onmiddellijk na de finales van de afzonderlijke Masters. De
speler die niet persoonlijk aanwezig is op de prijsuitreiking
verliest zijn recht op alle prijzen.
Limburg organiseert de Masters van het dubbelcriterium op 15
oktober 2017. Voor de dubbel Masters komen de eerste twee
ploegen in aanmerking. De eerste twee geselecteerden uit de
criterium-ranking mogen vrij een partner kiezen uit de
criterium-ranking van de betrokken reeks, waarbij het
maximumaantal punten van de reeks gerespecteerd wordt.
Een speler kan slechts in 1 reeks deelnemen. Men mag dit vrij
kiezen. Indien een speler geen team wil vormen wordt de
volgende in de ranking geselecteerd enz.. Het winnend team
mag deelnemen aan de nationale masters indien deze reeks
nationaal wordt ingericht. Het speelschema wordt ruim op
voorhand naar alle clubs gezonden en wordt dan niet meer
gewijzigd.

5.

GEWEST VLAAMS-BRABANT

maximaal 8 ploegen kan samenstellen.

5.1. A. ENKEL- EN DUBBELCRITERIUM:

4.
1.

2.

3.

4.

5.

GEWEST LIMBURG
De eerste geplande en verwittigde wedstrijd dient verplicht
gespeeld te worden (uitgezonderd een reeds geplande
wedstrijd in een vroeger gestart tornooi of de interclub- of
kampioenschapwedstrijden).
Voorrangsregel. Geen enkele wedstrijd van een tornooi heeft
voorrang op een wedstrijd in een ander, vroeger gestart of
gelijktijdig, tornooi, behalve de wedstrijden van de halve
finales en de finales.
Elke inschrijving in een tornooi dient betaald te worden.
Inschrijvingsgelden blijven altijd verschuldigd, zelfs bij niet
deelname aan de tornooiwedstrijden (W.O. of F.F.).
Elk jaar wordt een wisseltrofee uitgereikt aan die club
waarvan de leden samen in alle criteriumreeksen de meeste
punten hebben verzameld. Deze wisseltrofee blijft eigendom
van het Criterium Limburg. Een club die driemaal de
eindrangschikking van de wisseltrofee wint gedurende een
periode van 5 jaar mag de trofee behouden.
Limburg organiseert de Masters van het enkelcriterium op 30
september en 1 oktober 2017. De winnaars krijgen de titel
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1.

2.

3.

4.

Bij het plannen van de wedstrijden hebben de finales van een
eindigend
enkel/dubbel-criteriumtornooi
voorrang
op
wedstrijden
van
een
beginnend
enkel/dubbelcriteriumtornooi.
Elke inschrijving in een tornooi dient betaald te worden.
Inschrijvingsgelden blijven altijd verschuldigd, zelfs bij niet
deelname aan de tornooiwedstrijden (W.O. of F.F.).
Bij annulering van een toernooi, na het opmaken van de
definitieve toernooikalender, wordt aan de betreffende club
een forfaitaire vergoeding van €250 aangerekend voor de
reeds gemaakte kosten.
Het dubbelcriterium
worden tot week 39.

Vlaams-Brabant

kan

georganiseerd

5.2. GEWESTELIJKE MASTERS EN
NATIONALE EINDRONDE.
a.

Enkelcriterium
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1.

2.

3.

Vlaams-Brabant organiseert de Masters van het criterium op
de indoorterreinen van TC Grand Slam, Tienen. De reeksen die
in aanmerking komen voor de Nationale Eindronde hebben 4
deelnemers, 2 deelnemers in de andere reeksen. De
prijsuitreiking heeft plaats na de finales van de Masters.
Om aan de Masters te kunnen deelnemen moet men per reeks
in minimaal 5 criteriumtornooien hebben deelgenomen of aan
minstens 50% van de georganiseerde tornooien in die reeks
hebben deelgenomen tellend voor het criterium VlaamsBrabant. Wanneer een speler zich plaatst in 2 reeksen voor de
Masters moet hij spelen in zijn eigen reeks, tenzij voor die
reeks geen nationale eindronde wordt georganiseerd.
Voor de Masters komen in aanmerking:

De 4 hoogst gerangschikte van de volgende reeksen:

nemen aan

voor deelname

(Komen

in

aanmerking voor de

eindronde

aan

de

nationale

geldige reden, niet kan deelnemen

van

het

eindronde

van

het

aan

de nationale

eindronde, komt de volgende speler van de masters hiervoor
in aanmerking.
5.

Voor de reeksen Dubbel Gemengd worden de
prijzen toegekend aan evenveel dames als heren.

6.

Voor de nationale eindronde moeten de deelnemers hun
deelname schriftelijk bevestigen. Geeft de deelnemer walkover in de nationale eindronde dan beslist het gewestelijke
comité over het al dan niet toekennen of wijzigen van de
gewestelijke criteriumprijs, behalve wanneer hij wegens
medische redenen, of een andere geldige reden niet aan de
nationale eindronde kan deelnemen.

Nationale

Eindronde van het Criterium)
 EH2, EH4, EH35-2, EH35-3, EH45-2, EH45-3, EH55-2,
EH55-3, ED2, ED25-2, ED25-3, ED35-1, ED35-2, ED35-3

nationale

criterium. Wanneer de geselecteerde, omwille van een

 EH1, ED1, EH35-1, EH45-1, EH3, EH5, EH6, ED3, ED4 en
ED5.

de

enkelcriterium. De winnaars van de Masters worden aangeduid

c. Prijsuitreiking

(Geen Nationale Eindronde)
1.
4.

5.

Een speler die deelneemt aan de Masters van het
enkelcriterium verbindt er zich toe om ook deel te nemen aan
de
nationale
eindronde
van
het
enkelcriterium.
De winnaars van de Masters worden aangeduid voor deelname
aan de nationale eindronde van het criterium. Wanneer de
geselecteerde, omwille van een geldige reden, niet kan
deelnemen aan de nationale eindronde, komt de volgende
speler van de masters hiervoor in aanmerking.
Voor de nationale eindronde moeten de deelnemers hun
deelname schriftelijk bevestigen. Geeft de deelnemer walkover in de nationale eindronde dan beslist het gewestelijke
comité over het al dan niet toekennen of wijzigen van de
gewestelijke criteriumprijs, behalve wanneer hij wegens
medische redenen, of een andere geldige reden niet aan de
nationale eindronde kan deelnemen.

2.

3.

6.
1.

b. Dubbelcriterium:
1.

2.

3.

Vlaams Brabant organiseert de Masters van het
dubbelcriterium op de indoorterreinen van TC Het Zeen,
Sterrebeek. De prijsuitreiking heeft plaats na de finales van
de Masters.
Om aan de masters te kunnen deelnemen moet men per reeks
in minimaal 5 criteriumtornooien hebben deelgenomen of aan
minstens 50% van de georganiseerde tornooien hebben
deelgenomen tellend voor het criterium Vlaams-Brabant.
Voor de masters komen de best gerangschikten in elke
reeks van het dubbelcriterium in aanmerking waarmee men
maximaal 4 ploegen kan samenstellen.
 DD1, DD2, DG1, DG2, DG3, DH1, DH2, DH3 (Komen in
aanmerking

voor

de

Nationale Eindronde van het

Criterium)

 DD3,

DG4,

2.

3.

4.

Om aanspraak te kunnen maken op een prijs moet men per
reeks in minimaal 5 criteriumtornooien hebben deelgenomen
tellend voor het criterium van Vlaams- Brabant, of in 50%
van de georganiseerde tornooien in die reeks (afronden naar
boven).
Winnaars worden uitgenodigd door het gewest. Alle laureaten
moeten persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking om hun
prijs af te halen, zoniet verliest hij/haar zijn recht op alle
prijzen. De prijzen voor Het Nieuwsblad Criterium worden
alleen toegekend mits deelname aan de Masters voor zover
geselecteerd voor de Masters.
Elk jaar beslist het gewestelijke comité over het aantal
laureaten en het prijzengeld per reeks.

GEWEST OOST-VLAANDEREN
Een tornooi kaderend in het enkelcriterium mag maximaal 12
dagen duren. Om als tornooi in aanmerking te komen voor het
dubbelcriterium moet men minimaal 5 van de 9 voorziene
reeksen organiseren.
De finales die door weersomstandigheden zouden uitgesteld
worden, dienen uiterlijk de dag na de finaledatum gespeeld te
worden. Een speler ingeschreven in een tornooi moet bij
inschrijving zijn deelneming aan interclub en/of andere
tornooien in het daaropvolgende weekend, aan de
tornooileider meedelen.
Bij annulering van een tornooi, na het opmaken van de
definitieve tornooikalender, wordt aan de betreffende club
een forfaitaire vergoeding van €250,00 aangerekend voor de
reeds gemaakte kosten.
Masters:
 Oost-Vlaanderen organiseert de Masters van het enkel –
en dubbelcriterium van 25 september tot en met 1
oktober 2017 in TC Topspin Zele. De winnaars van de

DH4

(Geen

Nationale

Eindronde)

masters

krijgen

de

titel

“Kampioen

van

Oost-

Vlaanderen”
4.

Een speler kan slechts in 1 reeks deelnemen aan de Masters
Dubbelcriterium Tennis Vlaanderen. Indien een persoon
laureaat is in verschillende reeksen moet hij/zij de reeks van
deelname kiezen. Een speler die deelneemt aan de Masters

 Een speler kan maximaal deelnemen aan 2 reeksen voor
de Masters. De speler die voor meer dan 2 reeksen
weerhouden is kan zelf kiezen aan welke reeksen hij zal
deelnemen.

van het enkelcriterium verbindt er zich toe om ook deel te
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De prijzen voor het enkel –en dubbelcriterium worden enkel
toegekend mits deelname aan de Masters en de Nationale
eindronde (bij winst in de Oost-Vlaamse masters) en mits
aanwezigheid op de prijsuitreiking van het criterium. Deze
prijsuitreiking zal plaats vinden op vrijdag 10 november
2017 in Destelbergen. De winnaars worden uitgenodigd
door het gewest.

 De Masters worden steeds indoor gespeeld. De finales
worden gearbitreerd. Bij de halve finales is een standby scheidsrechter voorzien.

 De planning van de wedstrijden van de Masters ligt
strikt vast. Enkel ingeval van vrijgekomen terreinen
door walk-overs, kan bij akkoord van beide spelers een
wedstrijd herpland worden.

6.

 De geselecteerden voor de Masters worden per e-mail
gecontacteerd en dienen de deelname binnen de 5
dagen te bevestigen.
Enkelmasters:

Tornooicheques:
De clubs die de tornooicheques ontvangen dienen deze te
sturen naar het Gewestelijk Secretariaat. Het document
met de procedure voor de behandeling van deze
Tornooicheques
vindt
u
op
www.tennisvlaanderen.be/Oost-Vlaanderen (Infotheek).

 De 4 hoogst gerangschikten in alle enkelreeksen komen
in aanmerking om deel te nemen aan de masters. Indien
één van deze 4 spelers niet wenst of kan deelnemen,
wordt deze reeks met 3 of 2 deelnemers gespeeld.
 Voor EH2, EH4, EH35-2 en 3, EH45-2 en 3, EH55-2 en 3,
ED 25-2 en 3, ED35-2 en 35-3 wordt geen nationale
eindronde ingericht.
 Om deel te nemen aan de Masters moet men in de
desbetreffende reeks aan minimaal 5 tornooien hebben
deelgenomen. FF en WO in de eerste ronde telt niet als
deelgenomen hebben aan dat tornooi.

 Een speler die deelneemt aan de masters verbindt er
zich tevens toe om ook deel te nemen aan de Nationale
eindronde indien hij hiervoor wordt geselecteerd.

Dubbelmasters:
 De

best

gerangschikten

dubbelcriterium

waarmee

in

alle
men

reeks
4

van

het

ploegen

kan

samenstellen, komen in aanmerking om deel te nemen
aan de masters
 Voor DH4 – DG4 en DD3 wordt geen nationale eindronde
ingericht.

 Om deel te nemen aan de Masters moet men in de
desbetreffende reeks aan minimaal 3 tornooien hebben
deelgenomen. FF en WO in de eerste ronde telt niet als
deelgenomen hebben aan dat tornooi.

5.

Prijzen Criterium en Masters
De prijzen voor de Masters worden uitgereikt tijdens de
prijsuitreiking van de Masters:
 voor de dubbels: na de laatste dubbelfinale op zaterdag
1 oktober.

 voor de enkels: na de laatste enkelfinale op zondag 2
oktober.

De prijzen worden enkel toegekend mits aanwezigheid op
de prijsuitreiking.
Een deel van de prijs kan bestaan uit tornooicheques. Deze
cheques kunnen gevalideerd worden bij inschrijving in alle
Oost- en West-Vlaamse tornooien.
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REGLEMENT NATIONALE
EINDRONDE CRITERIUM

gewonnen, dient hij in dat geval deel te nemen aan de
eindronde

voor

het

gewest

waarvoor

hij

interclubcompetitie betwist ;
 Wanneer de winnaar van een gewestelijk criterium

1.
De eindronde van het criterium wordt gespeeld volgens de
reglementen van de Koninklijke Belgische Tennisbond vzw en wordt
beheerd door de Nationale Criteriumcommissie.

eveneens het criterium van een ander gewest heeft
gewonnen, mag hij kiezen voor welk gewest hij in de
eindronde

De commissie is samengesteld uit een beheerder van elke liga en uit
maximum twee afgevaardigden van de gewesten welke aan de
eindronde deelnemen.

van

het

criterium

zal

uitkomen,

op

voorwaarde dat hij geen interclub speelt voor één van
beide betrokken gewesten ;

 Wanneer de winnaar niet aan de eindronde kan
De commissie kan, buiten de aldus aangeduide leden, een secretarispenningmeester kiezen.
Voor aanvang van het seizoen meldt elke secretaris van de
gewestelijke criterium de gedetailleerde lijst van de georganiseerde
reeksen in zijn gewest aan het algemeen secretariaat.
De eindronde van de enkelreeksen wordt georganiseerd ten laatste
tijdens het tweede weekend van de maand oktober.

deelnemen wegens medische reden, schoolverplichting,
… (attest voorleggen).

Wanneer de winnaar van een gewestelijk criterium tweede eindigt
in een ander gewest, dient hij in de eindronde uit te komen voor het
gewest waarin hij eerste eindigde. Zoniet wordt hem de prijs niet
toegekend van het gewest waarin hij als eerste eindigde.

De eindronde van de dubbels wordt uiterlijk twee weken later
georganiseerd.

Een speler kan slechts deelnemen aan de eindronde in één reeks.
Mocht een speler voor 2 of 3 reeksen gekwalificeerd zijn, kiest hij
zelf de reeks waaraan hij zal deelnemen.

Elk gewestelijk criterium dient uiterlijk het weekend voor het begin
van de nationale eindronde zijn competitie af te werken.

5.

De eindronde wordt volgens het principe van “directe
uitschakeling” betwist.

6.

Opmaken van de reeksen

De secretaris van elk gewestelijk criterium bezorgt daags na
afwerking van zijn competitie de deelnemerslijst aan de nationale
eindronde aan de wedstrijdleider.
2. In elk gewest mag een criterium worden georganiseerd. Een
gewest dat geen criterium organiseert, kan niet aan de eindronde
deelnemen.
3. Elk gewest dat een enkelcriterium
vertegenwoordigd in elke enkelreeks door:

organiseert

wordt

 of de winnaar van het criterium
 of de winnaar van de “Masters”

 of de eerst geklasseerde speler lid van het gewest
Indien de winnaar of de eerst geklasseerde van het gewest, het
gewest niet vertegenwoordigt, zal de tweede en (of) volgende het
gewest vertegenwoordigen.
Elk gewest dat een dubbelcriterium organiseert wordt in elke
dubbelreeks vertegenwoordigd door:

Reeks

Enkelklassement

Heren 1

Max. A Int.

Heren 2

Max. B+2/6

Heren 3

Max. C+30

Heren 4

Max. C+30/4

Dames 1

Max. A Int.

Dames 2

Max. B+2/6

Dames 3

Max. C+30

Dames 4

Max. C+30/4

Heren 35

Max. A Int.

Heren 45

Max. A Int.

Dubbel

Dubbelklassement

Dubbel Heren 1

Max. 90 punten samen

Dubbel Heren 2

Max. 60 punten samen

Dubbel Heren 3

Max. 30 punten samen

Dubbel Dames 1

Max. 60 punten samen

Dubbel Dames 2

Max. 30 punten samen

Dubbel Gemengd 1

Max. 90 punten samen

Dubbel Gemengd 2

Max. 60 punten samen

Dubbel Gemengd 3

Max. 30 punten samen

 hetzij door de winnende ploeg van de gewestelijke
masters in zijn reeks ;
 hetzij door de eerste ploeg in de ranking als het gewest
geen masters organiseert ;

 hetzij

door

de

speler,

geselecteerd

uit

het

criteriumklassement die vrij een partner kiest uit de
ranking

van

betrokken

criteriumreeks,

rekening

houdend met het maximum aantal punten van de reeks.
4.
Wanneer de winnaar niet voor zijn gewest deelneemt aan
de eindronde van het criterium, wordt hem de prijs van het
gewestelijk criterium niet toegekend, behoudens in de volgende
gevallen :
 Wanneer de winnaar van een gewestelijk criterium
eveneens het criterium van een ander gewest heeft
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Wanneer een gewest geen categorie Enkel Heren 2 organiseert
beginnende bij het klassement B+2/6, kan dit gewest voor de
eindronde de speler opstellen met max. B+2/6 klassement welke het
beste geklasseerd staat in de categorie Heren 1 Belgian Circuit (idem
voor de andere categorieën). Indien de speler met het beste
klassement (maximum B+2/6) niet kan deelnemen, mag hij voor de
loting worden vervangen door de speler welke max. B+2/6 is
geklasseerd en welke onmiddellijk na deze speler komt, en (of)
volgende.
7.
De loting van de Eindronde zal plaatsvinden op de zetel
van de federatie, en elke tabel wordt conform het K.B.T.B.reglement opgesteld in aanwezigheid van de wedstrijdleider.
Bij de loting wordt er op toegezien dat de verschillende gewesten
gelijk verdeeld worden over de voorrondes als de klassementen het
toelaten.
Indien na loting van de tabellen en 48 uur voor aanvang van de
eerste wedstrijd in de betrokken reeks, een speler niet kan spelen
wegens medische reden, schoolverplichting, of ander … (attest
vereist, medisch of ander…) ; mag men deze vervangen door een
criteriumspeler van het betrokken gewest en reeks, door een speler
met klassement gelijk aan deze van de titularis of lager.

De secretaris van elk gewestelijk criterium zal daags na het
beëindigen van haar competitie, de lijst aan het algemeen
secretariaat mededelen van haar spelers die aan de eindronde
deelnemen.
10. Organisatie eindronde
Het aangeduide gewest organiseert de eindronde ; dit gewest staat
in voor de ganse materiële organisatie, de keuze van de
infrastructuur (welke door de nationale criteriumcommissie dient te
worden goedgekeurd), de aanduiding van de scheidsrechters (in
samenspraak met de gewestelijke scheidsrechterscommissie), het
wedstrijdprogramma (volgens de tabellen), de ballen, de
prijsuitreiking met receptie,… De K.B.T.B. zorgt voor de verzending
van de tabellen aan de spelers. Het gewest kan aan de nationale
scheidsrechterscommissie een voorstel formuleren aangaande
aanduiding wedstrijdleider en adjunct-wedstrijdleider.
De Nationale Criteriumcommissie is verantwoordelijk voor de
organisatie en beslist soeverein over ieder niet voorziene geval.
11. Budget
De K.B.T.B. vzw neemt het prijzengeld en de vergoedingen voor
wedstrijdleider en scheidsrechter ten hare laste en stort aan de club
een forfait voor de organisatie van de eindronde.

8.
Intergewestelijk puntenklassement :
Het gewest dat het grootste aantal punten over het totaal der
categorieën totaliseert, behaalt de Intergewestelijke Trofee.

Het budgetontwerp wordt door de commissie opgemaakt en wordt
ter goedkeuring aan het Uitvoerend Comité voorgelegd in juni van
het betrokken jaar.

Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van volgende
puntenverdeling :

Een gewest kan sponsors aanvaarden voor zover deze door de
Nationale Criteriumcommissie werden aanvaard.
Een gewest kan aan de spelers bijkomende prijzen uitreiken.

de verliezer van de eerste ronde en van
de 1/4e finale behaalt

1 punt

de verliezer van de halve finale ontvangt

2 punten

 de levering van de ballen (geel, onder druk, conform

de finalist ontvangt

3 punten

aan de I.T.F.-reglementen); Voor alle wedstrijden

de winnaar ontvangt

4 punten

Het aangeduide gewest zorgt voor :

Heren en Dames 1 Belgian Circuit is er ballenwissel
voorzien op 11/13.
 het aanduiden van de club die over minstens vier (4)

Een speler die WO of FF geeft voor zijn eerste wedstrijd, krijgt noch
punten noch prize-money toegekend.

indoorterreinen dient te beschikken, goedgekeurd door
de commissie;

Een speler die WO of FF geeft een van de volgende wedstrijden,
krijgt de punten en de prize-money die aan de verliezer van de
voorgaande ronde worden toegewezen.
In geval van ex aequo is het winnende gewest deze die het meeste
aantal overwinningen behaalt.
In geval van nieuw ex aequo dienen volgende criteria in aanmerking
te worden genomen :
 het minst aantal verloren sets ;
 vervolgens, het grootste aantal gewonnen sets ;
 vervolgens, het kleinste aantal verloren spellen ;

 vervolgens, het grootste aantal gewonnen spellen.
9. Voor aanvang van het seizoen deelt de secretaris van elk
gewestelijk criterium aan het algemeen secretariaat de
gedetailleerde lijst mede van de georganiseerde categorieën.
Elk gewestelijk criterium zal uiterlijk het eerste weekend voor
aanvang van de eindronde haar competitie beëindigen.
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 de betaling van alle kosten waarvoor de K.B.T.B. vzw
niet tussenkomt : voor gans de organisatie;

12. Gewest bijdrage
Elk “criterium” stort jaarlijks voor 1 september een financiële
bijdrage aan de K.B.T.B. vzw voor tussenkomst in de organisatie van
de eindronde.
Deze bijdrage wordt ieder jaar geïndexeerd.
Bij niet betaling, mag dit gewestelijk “criterium” niet deelnemen
aan de eindronde.
13.

Het organiserende gewest zorgt voor de aankoop van de
bekers voor elke reeks. De intergewestelijke trofee wordt
gedurende één jaar tentoongesteld in het winnende gewest
dat ook instaat voor het graveerwerk.

14. Programmering wedstrijden
Het ontwerp van de programmering van de wedstrijden zal door de
wedstrijdleider worden opgesteld en minstens twee maanden voor
de loting ter goedkeuring aan de nationale criteriumcommissie
worden voorgelegd.
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De wedstrijdleider dient rekening te houden met:
 De laatste finales, d.w.z. de finales Heren en Dames 1
Belgian Circuit vangen uiterlijk om 16.00 uur aan.

Van zodra deze programmering door de nationale criteriumcommissie
werd
goedgekeurd,
zal
deze
aan
alle
gewestelijke
criteriumcommissies en aan de gewestsecretarissen worden
toegezonden ; deze delen de programmering mee aan de laureaten
die hun deelname dienen te bevestigen en die ervan op de hoogte
zijn behoudens overmacht (elektriciteitspanne, ......) geen enkele
wijziging aan het uurrooster wordt aangebracht.
15. Prijsuitreiking
Vindt onmiddellijk na de laatste finale plaats. De winnaars en
finalisten zijn verplicht hun prijs persoonlijk af te halen op de
prijsuitreiking. Doen ze dit niet, dan kan hun prijs verbeurd worden
verklaard,
tenzij
anders
beslist
door
de
Nationale
Criteriumcommissie.
16.

Organisatie van de eindronde voor volgende jaren:
 Voor het enkelcriterium:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
HENEGOUWEN
LIMBURG
BRABANT AFT
NAMEN-LUXEMBURG
VLAAMS-BRABANT
LUIK

 Voor het dubbelcriterium:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

OOST-VLAANDEREN
BRABANT AFT
ANTWERPEN
LUIK
WEST-VLAANDEREN
HENEGOUWEN
LIMBURG
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