In een ploeg mag één speler behoren tot de naast-lagere
leeftijdscategorie. Opgelet: in U11 kunnen enkel spelers geboren 2012
of later (U9) terecht als ze 9.1 of 9.2 geklasseerd zijn.

JEUGDINTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021

Een ploeg kan zich terugtrekken uit de kalender vooraleer de kalender
wordt opgemaakt.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 4 : Terreinen.

Art. 1 : De Jeugdinterclub wordt gespeeld volgens het algemeen
reglement van de interclubkampioenschappen aangevuld met de
hierna vermelde bepalingen.
Art. 2 : Categorieën en ploegensamenstelling

Te voorzien door de thuisspelende club: minimum 2 terreinen met
hetzelfde speeloppervlak per thuisspelende ploeg. Voor U9 wordt
aanbevolen eveneens 2 terreinen met hetzelfde speeloppervlak per
thuisspelende ploeg te voorzien. Voor de categorie U9 zijn de
Miditennis reglementen van toepassing.
Enkelspel Jongens en Meisjes U11 Afdeling 2, 3 en 4 wordt op een 21meter terrein gespeeld. Dubbelspel Jongens en Meisjes U11 Afdeling 2,
3 en 4 wordt op een enkelveld (21-meter) gespeeld.

Afdeling 4

Afdeling 3

Afdeling 2

Afdeling 1

U17

Max. 10 ptn

Max. 30 ptn

/

/

U15

Max. 10 ptn

Max. 30 ptn

Max. 50 ptn

Open

U13

Max. 6 ptn

Max. 20 ptn

Max. 35 ptn

Open

U11

Max. 6 ptn

Max. 20 ptn

Max. 35 ptn

Open

2 enkels en 1 dubbel. De dubbelwedstrijd dient altijd gespeeld te
worden, ook al is de ontmoeting beslist.

U9

/

Max. 5 ptn

Max. 20 ptn

Open

In de categorie U9 worden de spelers opgesteld zonder rekening te
houden met het geslacht.

Art. 5 : Ballen.
Per wedstrijd worden door de organiserende club 4 ballen in goede
staat ter beschikking gesteld.
Voor de categorie U9 dienen oranje ballen gebruikt te worden, voor de
categorie Jongens en Meisjes U11 Reeks 2, 3 en 4 dienen groene ballen
gebruikt te worden.
Art. 6 : Formule van de ontmoeting.

Art. 7 :

Voor alle categorieën minimum 2 en maximum 4 spelers per ploeg.
Voor de samenstelling van een ploeg in de categorie U9 wordt geen
onderscheid gemaakt in geslacht.

De wedstrijdformule.

Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. Het
"tie-break"-telsysteem zal toegepast worden bij 6-6 stand in alle sets
in enkelspel, behalve bij de categorieën U9 en Jongens en Meisjes U11
waar het "tie-break"-telsysteem wordt toegepast bij een 3-3 stand.

Afdeling 1:

In dubbelspel wordt de 3e set vervangen door een Match Tiebreak
(eerste ploeg die 10 punten behaalt met 2 punten verschil).

Minimum aantal op te stellen punten in enkel- en dubbelspel: minimum
50 % van het totaal aantal punten van de basisploeg zoals vermeld op
het inschrijvingsformulier. Indien niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, wordt de ontmoeting gespeeld doch wordt de inbreuk als
volgt bestraft:

Art. 8: Bovenop de bepalingen zoals vermeld in het reglement
Interclubkampioenschappen Art. 2 “Coach” dient de coach die wordt
aangeduid in een ontmoeting behorend tot de Jeugdinterclub een
gediplomeerd VTS-trainer (vanaf niveau 1 initiator) te zijn.

Eerste inbreuk: boete van 12,5 €
Tweede inbreuk: boete van 25 €
Derde en volgende inbreuk(en): boete van 37,5 €
Art. 3 : Spelerslijsten.
Conform de reglementen van de volwasseneninterclub.
Voor elke categorie maakt de club één enkele spelerslijst op met de
spelers die in aanmerking komen voor de interclub. Voor U9 worden de
jongens en meisjes samen op één spelerslijst geplaatst.
Een speler mag worden ingeschreven op de spelerslijst van zijn eigen
leeftijdscategorie én de naast-hogere leeftijdscategorie. Op de
spelerslijst van U11 mogen evenwel geen spelers van U9 opgesteld
worden.
De club duidt de basisspelers aan per ploeg voor Afdeling 1.
Een basisspeler mag niet in een lagere Afdeling worden opgesteld.
Indien een club meerdere ploegen heeft in Afdeling 1, mogen de
basisspelers van de eerste ploeg niet in de tweede ploeg worden
opgesteld. Evenmin mogen de basisspelers van de tweede en de eerste
ploeg in de derde ploeg worden opgesteld, enz. De basisspelers van de
laatste ploeg mogen worden opgesteld in de andere ploegen. De
basisspelers van de voorlaatste ploeg mogen worden opgesteld in de
andere ploegen (behalve in de laatste ploeg), enz.
Indien een club meerdere ploegen heeft in Afdeling 2, 3 of 4 mogen de
spelers binnen dezelfde afdeling van ploeg wisselen.

2. GEWESTELIJKE
JEUGDINTERCLUB
Art. 9: De Gewestelijke Jeugdinterclub omvat alle categorieën van
Afdeling 2, 3 en 4 en wordt georganiseerd door het gewestelijk
secretariaat van Tennis Vlaanderen.
Art. 10: Poules - Gewestelijk kampioen.
Per categorie worden de ploegen in poules ingedeeld. Indien er slechts
één poule bestaat is de winnaar van de poule gewestelijk kampioen.
Indien er meerdere poules zijn spelen de winnaars van elke poule een
gewestelijke eindronde, met rechtstreekse uitschakeling, om de
gewestelijke kampioen te bepalen (het gewest kan beslissen om ook
de tweede van elke poule de gewestelijke eindronde te laten spelen).
Ploegen met een beduidend hoger puntenaantal kunnen worden
vrijgesteld van poulewedstrijden.

3.
INTERGEWESTELIJKE
JEUGDINTERCLUB
Art. 11: De intergewestelijke interclub omvat alle categorieën van
Afdeling 1 en wordt georganiseerd door de Hoofdzetel van Tennis
Vlaanderen.
Art. 12: Per categorie worden alle ploegen in poules per gewest
ingedeeld. Indien er slechts 1 poule bestaat, is de winnaar van de poule
kampioen van Tennis Vlaanderen.
Ploegen met een puntenaantal dat minstens dubbel zo groot is als het
minimum van de Afdeling, kunnen vrijgesteld worden van een
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voorronde in poules. Vrijgestelde ploegen worden automatisch als
reekshoofd in de eindtabel geplaatst.

aantal tweede plaatsen, enz... Bij blijvend ex-aequo telt het aantal
individuele overwinningen.

Indien er meerdere poules zijn, spelen de winnaar en de tweede van
elke poule een intergewestelijke eindronde, met rechtstreekse
uitschakeling om de kampioen van Tennis Vlaanderen te bepalen.

B. EINDRONDE TENNIS VLAANDEREN (Afdeling 1, 2, 3 en 4).

De poulewinnaars spelen de eerste ronde thuis. Verder gebeurt de
aanduiding van de thuisploeg volgens de bepalingen van het algemeen
interclubreglement.
De finale van elke leeftijdscategorie Afdeling 1 zal plaats vinden t.g.v.
de Eindronde Tennis Vlaanderen.
Art. 13: In de intergewestelijke jeugdinterclub spelen de jongens op
zaterdag en de meisjes op zondag, aanvangsuur telkens om 10u00. De
U9 Afdeling 1 speelt op zondag, 10u00.

In de Eindronde worden per categorie, zowel in Afdeling 1, 2, 3 als 4
per afdeling volgende punten toegekend:
aan het gewest van de winnende club: 4 punten
aan het gewest van de finalist:

3 punten

aan de gewesten van de clubs
die de halve finale speelden :

2 punten

Het gewest met het hoogste aantal punten per afdeling verdient de
kampioenstitel van de respectievelijke afdeling.

4. EINDRONDE TENNIS
VLAANDEREN

Bij gelijke stand wordt de titel toegekend aan het gewest dat de
meeste eerste plaatsen behaalde, bij nieuwe ex-aequo het gewest met
de meeste tweede plaatsen, enz... Bij blijvend ex-aequo telt het
aantal individuele overwinningen.

Art. 14: De Eindronde wordt georganiseerd door de Hoofdzetel van
Tennis Vlaanderen, die datum en plaats bepaalt.

Voor een ploeg die niet vervangen wordt, krijgt het betreffende
gewest geen punten toegekend.

Art. 15: De winnaars van de categorieën U9, J/M U11, J/M U13, J/M
U15 en J/M U17 van zowel Afdeling 2, 3 als 4 van de Gewestelijke
Jeugdinterclub zijn gekwalificeerd voor de Eindronde.

6.

Art. 16: Loting
De loting van de Eindronde zal plaatsvinden op de Hoofdzetel van
Tennis Vlaanderen. De tabellen zullen aan alle gekwalificeerde clubs
worden toegezonden.
Een gewest kan een ploeg die zich terugtrekt vervangen, maar ten
laatste voor 1 augustus.

VERDELING PRIJZEN

A. INTERGEWESTELIJKE INTERCLUB
1. Afdeling 1: in elke categorie ontvangt
de winnende club

:

175 € + beker

de tweede

:

137,5 €

de derde en vierde

:

50 €

Wanneer een gewest in een bepaalde categorie geen ploeg heeft, zal
de vrijgekomen plaats niet worden ingenomen door een ander gewest.

B. GEWESTELIJKE SCHIFTINGEN

Een ploeg die forfait geeft na deze datum krijgt een boete van 150 €

Afdeling 2 : in elke categorie ontvangt

Art. 17: De ploegensamenstelling moet 15 minuten voor het
aanvangsuur van de ontmoeting aan de wedstrijdleider worden
overhandigd samen met een kopie van de officiële inschrijvingslijst.

de winnende club

:

50 €

de tweede

:

37,5 €

Art. 18: Het organiserende gewest zorgt samen met de wedstrijdleider
voor de scheidsrechters. Alle wedstrijden dienen te worden
gearbitreerd.

Afdeling 3 : in elke categorie ontvangt

Art. 19: In geval van slecht weer tijdens de Eindronde zal de
wedstrijdleiding de nodige beslissingen nemen om het vlot verloop van
de competitie te waarborgen.
N.B. : Met de benaming "speler" wordt zowel jongens als meisjes
bedoeld.

5. BEREKENING
EINDRANGSCHIKKING
A. GEWESTELIJKE JEUGDINTERCLUB (Afdeling 2, 3 en 4).
In de poules worden per categorie, zowel in Afdeling 2, 3 als 4,
volgende punten toegekend:

de winnende club

:

50 €

de tweede

:

37,5 €

Afdeling 4 : in elke categorie ontvangt
de winnende club

:

50 €

de tweede

:

37,5 €

De winnaar van de gewestelijke Jeugdinterclub (Afdeling 2, 3 en 4)
ontvangt een beker.

C. EINDRONDE TENNIS VLAANDEREN
Afdeling 2, 3 en 4: in elke categorie ontvangt
de winnende club

:

100 € + beker

de winnende ploeg van elke poule:

2 punten

de tweede

:

75 € + beker

de tweede ploeg van elke poule:

1 punt

de derde, vierde en vijfde

:

37,5 €

de eventuele vrijgestelde ploeg:

2 punten

In de gewestelijke eindronde worden per categorie, zowel in Afdeling
2 , 3 als 4, volgende punten toegekend:
de winnende ploeg

:

4 punten

de finalist

:

3 punten

de 2 halve finalisten

:

2 punten

December 2020

Per afdeling wordt aan de club met het hoogste aantal punten de
gewestelijke trofee toegekend. Bij gelijke stand wordt rekening
gehouden met het aantal eerste plaatsen, bij nieuw ex-aequo met het
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