REGLEMENT BELGIAN JUNIOR
CIRCUIT 2021
1.

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN

Art. 1 : Het Belgian Junior Circuit is een regelmatigheidscompetitie
voor een selectie jeugdspelers (zie tabel Art. 2) die geldig
aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of AFT en wordt
georganiseerd volgens de reglementen van de KBTB, Tennis
Vlaanderen en AFT.
Art. 2 : Het Belgian Junior Circuit wordt georganiseerd voor de
categorieën Jongens (J) en Meisjes (M) U09 (niet gemengd), U10,
U11, U13 en U15. De te organiseren categorieën per tornooi worden
op voorhand vastgelegd en opgenomen in de kalender.
De categorieën U9 en U10 dienen volgens het respectievelijke
technische reglement (zie achteraan het reglement) gespeeld te
worden.

in eenzelfde week gespeeld worden. En hiermee mag ook het totaal
van maximaal 4 reeksen niet overschreden worden.
Spelers van U13 met klassement 30 punten of hoger en spelers van
U15 mogen per week maximum 4 reeksen spelen. Deze 4 reeksen
kunnen in hetzelfde tornooi of 2 verschillende tornooien (Tennis
Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF).
Speel je toch teveel reeksen of tornooien, dan:
•

(ook al is dit tijdens een wedstrijd), gediskwalificeerd in alle
Tennis Vlaanderen- en AFT-tornooien waar je die week aan
de slag bent (voor zover je nog niet bent uitgeschakeld).
•

Klassement*

Geboortedatum

JU15

Vanaf 70 punten

Geboren ’06 - ‘07

MU15

Vanaf 75 punten

Geboren ’06 - ‘07

JU13

Vanaf 13.1

Geboren ’08 - ‘09

MU13

Vanaf 13.1

Geboren ’08 - ‘09

JU11

11.1

Geboren ’10

Krijg je 5 strafpunten (toegekend door Tennis Vlaanderen of
AFT). Deze strafpunten worden 2 jaar bijgehouden. Van
zodra je 10 strafpunten verzamelt, word je 14 dagen
geschorst voor deelname aan officiële competities.

•

Verlies je je eventueel behaalde rankingpunten voor alle
circuits binnen België (Criterium, Ethias Tour, Belgian
Circuit, Belgian Junior Circuit, …) die week.

De organiserende club kan verplichten om indoor te spelen.
Categorie

Word je, van zodra de vaststelling gebeurt door de federatie

Art. 4 : Coaching tijdens tornooiwedstrijden binnen Belgian Junior
Circuit is toegelaten onder volgende voorwaarden:
•
•

Elke match in hoofdtabel, zowel enkel- als dubbelspel
Coaches moet minstens beschikken over 1 van onderstaande
kwalificaties:
•

geregistreerd te staan) of Diploma Initiateur voor
AFT.
•

MU11

Vanaf 11.2

Geboren ’10

JU10

Vanaf 11.3

Geboren ‘11

MU10

Vanaf 11.4

Geboren ‘11

•

te melden bij de wedstrijdleider zodat deze de coach-badge
de wedstrijd.

JU09

Vanaf 9.3

Geboren ’12 of later

MU09

Vanaf 9.4

Geboren ’12 of later

•

Elke speler dient in zijn eigen leeftijdscategorie te spelen, tenzij
deze speler (uitsluitend mogelijk voor U13 en U15) gebruik kan
maken van een Wild Card (zie verder punt 3). Deze speler dient
dan wel ook nog deel te nemen in zijn eigen leeftijdscategorie.
Wie deelneemt aan dubbel, dient als team in te schrijven.
Art. 3: U9 spelers; U11 spelers; U13 spelers tot klassement 13.1 of
tot 25 punten bij de volwassenen; U15 spelers tot klassement 10
punten mogen per week (finaleweekend bepaalt het weeknummer)
maximaal 2 enkelreeksen (tennis, padel, georganiseerd door Tennis
Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF) spelen, maximaal 1 reeks
waarvan de pouledag op dezelfde dag doorgaat. Deze 2
enkelreeksen kunnen in hetzelfde tornooi of 2 verschillende
tornooien (Tennis Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF). Naast
deze enkelreeksen mogen nog max. 2 dubbelreeksen gespeeld
worden voor zover alle reeksen samen in niet meer dan 2 tornooien
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Als speler 110 punten zijn of ooit geweest zijn

De coach dient zich steeds bij aanvang van de wedstrijd aan
van de federatie kan ontvangen en zichtbaar dragen tijdens

•

* Zowel voor enkel en dubbel (voor elke speler individueel) van
toepassing. De klassementen per reeks die mogen deelnemen
kunnen jaarlijks herbekeken worden i.f.v. het potentieel aantal
deelnemers.

Diploma Instructeur B voor Tennis Vlaanderen
(dient op de website van Tennis Vlaanderen zo

Coaching is enkel toegelaten tijdens de setwissel, niet bij de
Per wedstrijd is maar 1 coach toegelaten. Wissel van coach

kantwissel.
tijdens de match is dus niet mogelijk.
Art. 5 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden
gestuurd naar de Hoofdzetel van KBTB, Louizapoortgalerij 203 bus 3
te 1050 Brussel. Een week na het einde van het laatste tornooi wordt
geen enkele klacht meer aanvaard.

2.

RANKING

Art. 6 : Er wordt een puntenranking opgesteld met de resultaten van
enkel- én dubbelspel voor het Belgian Junior Circuit. De hoofdzetel
van KBTB zal telkens deze ranking berekenen en publiceren na elke
tornooiweek.
Art. 7 : Per tornooi worden volgende rankingpunten, in de reeks
waar ze behaald werden:

101

3.

WILD CARDS

Vanaf 8

4-7 dln

2-3 dln

Enkel

Enkel

Enkel

Winnaar

20

12

8

Art. 11 : Per Liga worden er 2 Wild Cards ter beschikking gesteld
voor deelname aan Belgian Junior Circuit-tornooien (in eigen
leeftijdscategorie).

Finalist

16

8

4

Voor Tennis Vlaanderen geldt:

e

1/2 fin

12

4

1/4e fin

8

1/8e fin

4

•

•
Vanaf 6

<6 dln

Dubbel*

Dubbel*

Winnaar

10

6

Finalist

6

3

1/2e fin

3

1

e

1

1/4 fin

1/8e fin
(*: punten per persoon)
De punten worden enkel vanaf hoofdtabel toegekend, niet vanaf
kwalificatietabel.
Art. 8 : 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 circuit
punten toegekend voor het betreffende tornooi én voor de
betreffende tornooiweek.
Spelers mogen 2 maal een WO (gewettigde walkover) geven zonder
dat er rankingpunten voor Belgian Junior Circuit, Ethias Tour of het
Criterium worden afgetrokken in die 2 weken. Vanaf de 3° 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. 9 : Voor de ranking gelden de punten van alle enkeluitslagen én
alle uitslagen dubbelspel.
Wie aan meer reeksen deelnam dan toegelaten in dezelfde week
(finaleweekend bepaalt het weeknummer) zal voor de betreffende
week geen punten voor geen enkele ranking toegekend krijgen.
Art. 10 : Bij een ex aequo wordt eerst rekening gehouden met de
hoogste rankingpunten die je hebt behaald en wordt dit vergeleken
met de hoogste rankingpunten van de andere speler(s) waarmee je
ex aequo bent geëindigd. Indien er een verschil is tussen deze
rankingpunten dan krijgt de speler met het hoogste rankingpunt de
hogere rankingpositie. Indien het een gelijk aantal rankingpunten is,
dan krijgt de speler die het meeste aantal keer deze rankingpunten
heeft behaald de hogere rankingpositie. Indien er nog steeds een ex
aequo is, dan wordt er gekeken naar de tweede hoogste
rankingpunten, enz.. Is er nadien nog steeds een ex aequo, dan
wordt er eerst nog gekeken naar het aantal gespeelde tornooien
(zowel enkel als dubbel tellen mee, maar enkel- en dubbeldeelname
in hetzelfde tornooi tellen als 1 tornooi). Is er nog steeds een ex
aequo, dan wordt via loting door de Nationale Jeugdcommissie
bepaald wie voorrang krijgt.
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De 2 Wild Cards worden bepaald door het Nationaal
Jongeren Comité. De WC’s wordt niet toegekend indien zij
dat niet nodig achten.
Deze volgorde wordt gehanteerd voor het eventueel
toekennen van de 2 WC’s:
1. Er wordt een Wild Card gegeven voor spelers die
internationaal (ITF of TE) Top 16 zijn binnen hun
eigen leeftijdsjaar op de Tennis Europe of ITF Junior
Ranking. Met deze Wild Card mogen ze deelnemen of
in eigen leeftijdscategorie of in een hogere
leeftijdscategorie (deze eerste regel is enkel geldig
voor U13 (eigen en hogere leeftijdscategorie) en U15)
2. Wild Card wordt bepaald o.b.v. Ethias Tour Ranking.
Enkel de hoogste speler op de ranking waarvan het
klassement niet voldoet om deel te nemen aan het
Belgian Junior Circuit en met een minimum
klassement voor deelname in Reeks 1 kan hiervoor
weerhouden worden (geldig voor U9, U10, U11 en
U13).
3. Wild Card wordt bepaald door het Nationaal Jongeren
Comité. Indien zij beslissen om deze WC niet toe te
kennen, kan WC2 gaan naar de tweede hoogst
gerangschikte speler op de ranking van de Ethias Tour
met een minimum klassement voor deelname in
Reeks 1 (geldig voor U9, U10, U11 en U13).

Voor AFT geldt:
•

4.

De 2 Wild Cards worden bepaald door het Nationaal
Jongeren Comité. De WC wordt niet toegekend indien zij
dat niet nodig achten.

INCENTIVES VOOR DE SPELER

U15
Art. 12 : Indien er een Wild Card beschikbaar is voor een U18 ITF
tornooi grade 4 of 5 dan wordt er maximaal getracht prioriteit te
gegeven aan de winnaar van een Belgian Junior Circuit-tornooi en/of
eindronde Belgian Junior Circuit. Wild Card wordt toegekend door
NJC. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de liga waartoe de
betrokken speler behoort.
Art. 13 : Indien de speler reeds o.b.v. zijn/haar ranking mag
deelnemen in een ITF Junior Grade 4 of 5 tornooi, dan zal - in
samenspraak met de liga’s – aan de wedstrijdleider gevraagd worden
een WC van een ITF juniorentornooi met een hogere graad toe te
kennen.

5.

BEPALINGEN VOOR CLUB

Art. 14 : De keuze van de clubs die een Belgian Junior Circuittornooi mogen organiseren wordt bepaald door de liga’s. De clubs
die een reeks voor Belgian Junior Circuit organiseren dienen over
voldoende outdoor- en indoorterreinen te beschikken om het tornooi
vlot te laten verlopen.
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Art. 15 : Aan het Belgian Junior Circuit is een 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.
Art. 16 : Het tornooi wordt zoveel als mogelijk georganiseerd van
maandag tot zondag. De tornooiplanning kan aangepast worden
i.f.v. internationale verplichtingen en het aantal inschrijvingen per
reeks.
Art. 17 : De loting is publiek: datum, uur en plaats van de loting
worden vermeld in het tornooireglement.
Art. 18 : De tabellen worden opgesteld volgens de regels van ITF.
Alle enkelreeksen en dubbelreeksen worden geloot in tabelvorm met
kwalificaties vanaf 12 deelnemers. Indien minder dan 12 deelnemers
wordt er geloot zonder kwalificaties.
Art. 19 : No Let wordt toegepast in U11, U13 en U15, zowel enkelals dubbelspel.
Art. 20 : No Ad wordt toegepast in U11, U13 en U15, in dubbelspel.
Art. 21 : In geval 2 of meer spelers een gelijk klassement bezitten
dient de Belgian Junior Circuit ranking te worden gevolgd (indien
deze beschikbaar is) voor de aanduiding van reekshoofden bij de
tabellen van het enkelspel. Indien nog geen ranking beschikbaar
wordt er gekeken naar de uitslag van de meest recente
klassementsberekening.

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.
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.

7.

TECHNISCH REGLEMENT U10

Terreinen en ballen
Het gebruik van ballen stage 1 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)

Art. 22 : In de finales van alle enkelreeksen dient de club
scheidsrechters te voorzien. Indien dit niet wordt nageleefd, kan
de federatie 25 € boete per niet-gearbitreerde wedstrijd opleggen
aan de organiserende club. Gedurende het ganse tornooi is er één
scheidsrechter in stand-by.
Art. 23 : Teneinde een vlotte publicatie van de Belgian Junior
Circuit ranking te verzekeren, zijn de wedstrijdleiders verplicht alle
uitslagen onmiddellijk na de finales op zondagavond te publiceren
via het Elit-programma (Hoofdzetel federatie).
Art. 24 : Het niet naleven van het reglement door de organiserende
club kan tot uitsluiting leiden van het tornooi voor het
daaropvolgende jaar.

6.

TECHNISCH REGLEMENT U9

Terreinen en ballen
Het gebruik van ballen stage 2 is verplicht.
De afmetingen van het terrein zijn:
 lengte = 18m
 breedte = 6.5m (voor dubbelspel de breedte nemen van
het maxitennis enkelspelveld)

Opgelet: U11 Reeks 1 wordt gespeeld op maxi-terrein en met harde
bal!
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.
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.
November 2020

 nethoogte = 80cm
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