Kledij

INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
2020

Tenniskledij is verplicht en dient conform te zijn aan de
reglementen van de publiciteit. Enkel het logo van de club op de
borst of de mouw van het shirt van max. 25 cm² is evenwel
toegelaten, evenals een vermelding van de officiële clubnaam op de
rug van max. 210 cm².

ALGEMEEN
Art. 1 :
De KBTB organiseert jaarlijks i.s.m. de liga’s Tennis Vlaanderen en
AFT interclubkampioenschappen voorbehouden aan de clubs die
voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen aangesloten zijn.
De organisatie verloopt volgens het Algemeen Competitiereglement
aangevuld met de hierna vermelde bepalingen.
De administratie wordt waargenomen door elke liga (facturatie).
De
liga’s
Tennis
Vlaanderen
en
Jeugdinterclubkampioenschappen
organiseren
reglement te bepalen door iedere liga.

AFT
kunnen
volgens
het

Zijn aan onderhavig reglement gehecht en maken er deel van uit:

Een speler die geen reglementaire uitrusting draagt, mag niet op het
terrein komen om aan een wedstrijd deel te nemen. In dat geval
schuiven de volgende spelers 1 plaats naar voren.
Indien een speler een wedstrijd heeft aangevangen in nietreglementaire kledij, dient hij reglementaire kledij aan te trekken
van zodra de interclubleider tussenbeide komt. Zoniet verliest hij
de aangevangen wedstrijd, de gespeelde punten blijven behouden.
Ook de kledij van de coach dient conform te zijn aan de
kledijvoorschriften.
Dames
De Dames worden ingeschreven onder hun meisjesnaam. Behoudens
andersluidende bepalingen, gelden alle punten van dit reglement
voor de Heren, eveneens voor de Dames.

 Appendix A Arbitrage
Interclubverantwoordelijke

 Appendix B Afdeling 1 Nationaal Heren en Dames
 Appendix C Verdeling van de Afdelingen

Administratief verantwoordelijke van de club. Deze ontvangt van de
federatie en de clubs alle nodige informatie en brengt de kapiteins
van de ploegen in zijn club hiervan op de hoogte.

 Appendix D Loting
 Appendix E Straffen en boetes
 Appendix F Beheer van de interclubkampioenschappen

Diskwalificatie van een ploeg

 Appendix G Wat mag gewijzigd worden door de gewesten
 Appendix H (Tennis Vlaanderen) Herencompetitie met 4

De diskwalificatie betekent het buiten competitie stellen van een
ploeg, de annulatie van de reeds gespeelde ontmoetingen en, bij de
Heren en Dames in de nationale afdelingen, het zakken van
minimum één afdeling. De ploeg kan het jaar daarop dus niet
deelnemen aan de interclubcompetitie in de afdeling waarvan ze
deel uitmaakte op moment van diskwalificatie of in een hogere
afdeling en dat ongeacht het aantal punten van de ploeg (behalve in
de laagste nationale afdeling).

spelers
 Bijlages 1 tot 10
Art. 2 : Terminologie
Ontmoeting
Geheel van wedstrijden van een ploeg tegen een andere ploeg.

De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden op het einde van
het jaar in aanmerking genomen voor het opmaken van de
individuele klassementen.

Nationale ontmoetingen
Alle ontmoetingen van de
intergewestelijke eindronde.

nationale

afdelingen

en

de

Gewestelijke ontmoetingen
Alle ontmoetingen georganiseerd door de gewestelijke comités.
Deelnemen aan een ontmoeting

Diskwalificatie van een speler
Een speler die gediskwalificeerd werd in het enkelspel, mag niet aan
het dubbelspel deelnemen (omgekeerd bij de Afdeling 1 en 2
Nationaal Heren en Dames) behalve indien de diskwalificatie aan
één van volgende inbreuken te wijten is:
 inbreuk op de tenniskledij ;

“Deelnemen aan een ontmoeting” betekent “vermeld staan op het
uitslagenblad”.

 late aankomst ;
 natuurlijk verlies van de fysieke conditie.

Wedstrijd
Wordt betwist tussen 2 spelers (enkelspel) of 4 spelers (dubbelspel).

Forfait
Forfait is weigering om aan een wedstrijd of een ontmoeting deel te
nemen.

Aantal spelers
Bij het opstellen van onderhavig reglement werd rekening gehouden
met de categorie Heren met 6 spelers; deze categorie dient te
worden vervangen door 4 spelers voor de Herencompetitie met 4
spelers, de Dames en de leeftijdscategorieën.
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Sanctie door het reglement of door beslissing van het comité verlies
met FF score van een wedstrijd (6/0-6/0) of van een ontmoeting
(9/0 bij de Heren, 6/0 bij de andere categorieën)
Administratieve formaliteiten
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Alle clubs dienen voor de administratieve verwerking van de
interclubcompetitie gebruik te maken van de elektronische
toepassing die door de respectievelijke liga ter beschikking wordt
gesteld.
Klassement
Voor het enkelspel en het dubbelspel in de interclubcompetitie geldt
enkel het enkelspelklassement. (uitzondering, zie art. 20)

Indien een ontmoeting wordt uitgesteld, mag de kapitein worden
vervangen.
Behoudens uitdrukkelijke vermelding op het formulier met de
ploegensamenstelling dat aan de kapitein van de andere ploeg en de
interclubleider werd overhandigd, is de kapitein niet de coach en
mag hij tijdens een wedstrijd waaraan hij niet als speler deelneemt,
niet op het terrein komen.
Art. 3 : Categorieën :

Coach

1.
Een club mag één coach per wedstrijd aanduiden. Deze mag in geen
geval de interclubleider zijn. Elke coach dient bij Tennis Vlaanderen
of AFT aangesloten te zijn. Op het voorziene aanvangsuur van de
ontmoeting
dient
de
kapitein
op
het
formulier
“ploegensamenstelling” de namen van de coach en hun
aansluitingsnummer te vermelden. Elke speler die deelneemt aan de
ontmoeting wordt automatisch ook beschouwd als coach van die
ontmoeting.

Nationale Afdelingen

 Heren en Dames:
Alle ingeschreven ploegen worden elk seizoen verdeeld op basis van
de som van de punten van de basisspelers ingeschreven op de
spelerslijst en rekening houdende met Appendix B voor Dames en
Heren Afdeling 1 en 2.

Voor de organisatie van ontmoetingen die onder hun bevoegdheid
ressorteren, mogen de gewestelijke comités andere schikkingen
treffen dan deze zoals voorzien in de voorgaande paragraaf.

•

Heren I, II, III, IV ;

min. 525 punten

•

Dames I, II, III ;

min. 345 punten

 Leeftijdscategorieën:

De coach mag op het terrein plaatsnemen op de stoel naast de
voorziene zitplaats voor zijn ploeg. Hij mag het woord richten tot
de scheidsrechter en, indien er een betwisting omtrent de
toepassing van de spelregels zou ontstaan, eveneens tot de
interclubleider.
Hij mag het terrein verlaten en zich naar een ander terrein begeven
doch enkel wanneer de spelers op het einde van een spel van kant
wisselen.
In geval van een uitgestelde ontmoeting mag de coach vervangen
worden.
Tijdens ontmoetingen waarvoor een neutrale interclubleider werd
aangeduid, past de wedstrijdleider de hiernavermelde sancties toe
in geval van onsportief gedrag van de coach of in geval van inbreuken
vanwege de coach tegen het reglement:

•

Heren 35 I, II, III, IV ;

min. 290 punten

•

Heren 45 I, II, III, IV ;

min. 225 punten

•

Heren 55 I, II ;

min. 145 punten

•

Heren 60 I, II ;

min. 110 punten

•

Heren 65 I ; II ;

min. 110 punten

•

Heren 70 I ; II ;

min. 110 punten

•

Dames 25 I, II ;

min. 225 punten

•

Dames 35 I, II ;

min. 145 punten

•

Dames 45 I, II ;

min. 110 punten

•

Dames 55 I ;

min. 110 punten

Deze kampioenschappen worden volgens de hiernavermelde formule
gespeeld :
 de schiftingsfase waarin de ploegen van dezelfde

 eerste overtreding : waarschuwing ;

poule tegen elkaar uitkomen (puntenoptelling); de

 tweede overtreding : waarschuwing ;

eerste 2 ploegen van het algemeen klassement van

 derde overtreding : verwijdering van het terrein en

elke poule zijn gekwalificeerd voor de eindronde.

verbod om tijdens de ontmoeting nog als coach op te

 De eindronde : de gekwalificeerde ploegen worden via

treden;

loting in een tabel zonder reekshoofden

 indien de coach weigert om het terrein te verlaten :

ondergebracht; deze competitie wordt met

diskwalificatie van de speler.
Een speler die gediskwalificeerd werd in enkelspel of dubbelspel,
mag tijdens deze ontmoeting de functie van coach niet meer op zich
nemen, behalve indien de diskwalificatie gebaseerd is op :
 een overtreding van de kledij ;
 een late aankomst ;

rechtstreekse uitschakeling gespeeld. Voor Dames en
Heren Afdeling 1 en 2, zie Appendix B.
In alle afdelingen krijgt de winnaar van de eindronde de titel van
kampioen van België toegekend.
2.

 een natuurlijk verlies van de fysieke conditie.
Kapitein
De kapitein mag een niet-spelend lid zijn doch dient bij de Tennis
Vlaanderen of AFT aangesloten te zijn. Zijn naam en
aansluitingsnummer dienen te worden vermeld op het formulier
“ploegensamenstelling” dat aan de kapitein van de andere ploeg en
de interclubleider wordt overhandigd.
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Gewestelijke afdelingen
Maximum

Minimum

Heren I

520

441

Heren II

440

361

Heren III

360

281

Heren IV

280

201

Heren V

200

141

Heren VI

140

91

76

Heren VII

90

41

Heren VIII

40

18

OPGELET: de Heren met 6 spelers worden NIET meer georganiseerd
bij Tennis Vlaanderen in 2020!
Heren (4), Dames I

340

271

Heren (4), Dames II

270

201

Heren (4), Dames III

200

141

Heren (4), Dames IV

140

96

Heren (4), Dames V

95

61

Heren (4), Dames VI

60

26

Heren (4), Dames VII

25

12

Leeftijdscategorieën:

In alle afdelingen wordt een
georganiseerd (uitgezonderd *)

intergewestelijke

eindronde

De winnaar van de intergewestelijke eindronde krijgt de titel van
kampioen van België toegekend.
Art. 4 : Accommodatie - Terreinen
1°

Algemene bepalingen

De ontmoetingen worden gespeeld in open lucht op gemalen steen,
Green Tenn, Canada Tenn, French Court en elke soort
terreinbedekking zoals vermeld op de website van de International
Tennisfederatie (document “Classified Court Surfaces”) evenals op
elke andere soort terreinbedekking welke door de KBTB wordt
aanvaard.
De clubs die aan de interclubkampioenschappen deelnemen, moeten
hun accommodatie door het gewestelijk comité laten goedkeuren en
zullen een nieuwe goedkeuring dienen te vragen wanneer naderhand
wijzigingen worden aangebracht.
In alle categorieën:

Heren 25 V *

61

120

Heren 25 VI *

60

26

Heren 25 VII *

25

12

Heren 35 I

285

211

Heren 35 II

210

141

Heren 35 III

140

76

 Behalve indien er een schriftelijk akkoord tussen beide

Heren 35 IV

75

36

kapiteins bestaat, dienen alle wedstrijden van een

Heren 35 V

35

12

ontmoeting op terreinen te worden gespeeld met

Heren 35 VI *

20

12

 dient de thuisploeg voor elke ontmoeting minimum 2
(minimum 3 terreinen in Nationale Afdeling 1 en 2
Heren) terreinen ter beschikking te stellen. Indien de
thuisploeg wenst om op meer terreinen te spelen dan

* enkel Tennis Vlaanderen

het minimum aantal terreinen zoals voorzien door het
reglement, dient de thuisploeg het schriftelijk akkoord
van haar tegenstrever te ontvangen.

hetzelfde speeloppervlak.
 Bij slecht weer kunnen de wedstrijden, na
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van beide
kapiteins, op indoorterreinen worden gespeeld, zonder

Dames 25 I

240

141

Heren 45 I

285

211

Heren 45 II,

210

Heren 45 III, Dames 25 II

140

Heren 45 IV, Dames 25 III

75

Heren 45 V, Dames 25 IV

35

Dames 25 V *

20

onderscheid te maken aangaande de vloerbedekking.
De kapitein beslist voor alle spelers van zijn ploeg of
er indoor wordt gespeeld. Wanneer een ontmoeting op

141

overdekte terreinen wordt gespeeld (wegens slecht

76

weer ...), dient de thuisploeg minimum twee terreinen

36
12
12

ter beschikking te stellen van de ploegen, behoudens
akkoord van beide kapiteins om op slechts 1 terrein te
spelen.
 Indien een club slechts over indoorterreinen beschikt
waarvan het dak al dan niet afneembaar is of indien

* enkel Tennis Vlaanderen

deze club niet over outdoorterreinen beschikt zoals
vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel :

Heren 55 I, Dames 35 I

170

76

Heren 55 II, Dames 35 II

75

36

Heren 55 III, Dames 35 III

35

12

•

mag deze club aan de nationale
interclubcompetitie deelnemen indien ze de
thuiswedstrijden in een naburige club
organiseert op outdoorterreinen zoals
vermeld in de eerste paragraaf van dit

Heren 60, 65, 70 I, Dames 45 I, 55 I

140

71

Heren 60, 65, 70 II, Dames 45 II, 55 II

70

41

Heren 60, 65, 70 III, Dames 45 III, 55 III

40

artikel. In voorkomend geval dient de club
vóór de loting de naam mede te delen van
de club waar de thuiswedstrijden zullen

12

doorgaan ;
•

Deze kampioenschappen worden gespeeld volgens het systeem van
puntenoptelling (in poules), daarna volgens directe uitschakeling.
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mag deze club, mits het akkoord van het
betrokken gewestelijk comité, deelnemen
aan de gewestelijke interclubcompetitie.
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Behalve in geval van overmacht mag een ontmoeting niet doorgaan
in een club die gelegen is in de buurt van een club die in de officiële
kalender als thuisploeg staat vermeld. Indien nodig dient de
clubsecretaris van de thuisploeg het bevoegde secretariaat om
toelating te vragen.
De gewestelijke comités mogen voor wedstrijden die onder hun
bevoegdheid vallen, andere schikkingen treffen dan deze voorzien
in punt 1° van dit artikel.
2° Bijzondere bepalingen voor de intergewestelijke eindronde
1. Bij de Heren met 6 spelers dient de ontmoeting op minimum 3
terreinen te worden gespeeld, behalve indien :
 de club slechts over 2 terreinen beschikt ;
 er in dezelfde club verscheidene interclubontmoetingen worden gespeeld; in dat geval dient
elke ontmoeting op minimum 2 terreinen te worden
gespeeld, en, indien mogelijk, op 3 terreinen.
2. Bij de Heren (4), Dames en de leeftijdscategorieën dient de
ontmoeting op minimum twee terreinen te worden gespeeld.
3. Indien er voor een club wordt tegemoet gekomen aan de
afwijkende bepalingen door het gewestelijk comité en deze club het
gewestelijk kampioenschap wint, mag zij deelnemen aan de
eindronde; in dat geval organiseert deze club, indien aangeduid als
thuisploeg, de ontmoeting in een andere club van haar gewest op
voorwaarde dat de naam van deze club voor 1 augustus wordt
medegedeeld. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan,
dient de betrokken club (later) alle ontmoetingen te spelen in de
installaties van haar tegenstrever en dient zij alle kosten ten hare
laste te nemen (organisatie van de ontmoeting, ...).
4. Op de finaledag van de Nationale en Intergewestelijke Eindronde
Interclub dient de thuisploeg verplicht de mogelijkheid te voorzien
om indoor te spelen in geval van slecht weer. Hiervoor mag de
ontvangende ploeg max. 5 € per wedstrijd aanrekenen aan de
bezoekende ploeg

de interclubcompetitie voor volwassenen en aan een ontmoeting van
de interclubcompetitie voor jongeren, niet gesanctioneerd.
Een speler die vermeld werd op een officiële spelerslijst, mag
hetzelfde seizoen de kleuren van slechts één enkele Belgische club
verdedigen. Hij mag wel deelnemen aan de interclubcompetitie in
België en andere landen.
2° Gelijkstelling van spelers: dit artikel is verplaatst naar het
Rangschikkingsreglement Art. 8
3° Leeftijdscategorieën
Zie tabel in bijlage 2 met de geboortedata welke aanduiden in welke
leeftijdscategorie de speler thuishoort.
Een speler van de categorie Heren 45 of hoger mag eveneens in de
categorie Heren en Heren 35 spelen; een speler van de categorie
Heren 55 of hoger mag in de categorie Heren, Heren 35 en Heren 45
spelen, en zo verder. (hetzelfde reglement is van toepassing voor de
Dames).
Een speler van de categorie U13 mag niet op de spelerslijst van de
categorieën van de volwassenen worden geplaatst, behalve indien
hij minstens 30 punten is geklasseerd.
Een speler van de categorie U15 mag niet op de spelerslijst van de
categorieën van de volwassenen worden geplaatst, behalve indien
hij minstens 15 punten is geklasseerd.

Art. 6 : Transfers
De spelers die op een uitslagenblad van een ontmoeting vermeld
staan, dienen hun transfer aan te vragen indien zij voor het volgende
seizoen op de spelerslijst van een andere club wensen vermeld te
staan. Hierbij dient elke speler het Huishoudelijk Reglement van de
liga van de club waarbij hij/zij het voorgaande jaar op het
uitslagenblad heeft gestaan, te respecteren.

ORGANISATIE

Art. 5 : Kwalificatie van spelers
1° Algemeen
Alle aangesloten leden zijn gemachtigd deel te nemen aan de
interclubkampioenschappen. Deze dienen in het bezit te zijn van
een lidkaart van de club waarvoor zij interclub spelen.
Om op de spelerslijsten vermeld te worden, dienen de spelers in
regel te zijn met de voorschriften inzake medische controle en
inzake toevoegingen (zie art. 13). Een speler mag maar deelnemen
aan één enkele ontmoeting van dezelfde speeldag zoals voorzien in
de interclubkalender. Indien het een vooruitgeschoven of
uitgestelde ontmoeting betreft, geldt de officiële kalenderdatum.
De sancties in geval van overtreding zijn de volgende:
 boete van 25 €
 verlies van alle pouleontmoetingen, voorzien op
diezelfde officiële speeldag, waaraan deze speler
heeft deelgenomen met forfaitscore.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Art. 7 :
De uiterste inschrijvingsdatum wordt bepaald door het bevoegde
comité. Voor de nationale afdelingen werd deze datum op 10
februari bepaald.
Art. 8 :
De volgende onderscheiden reglementaire formulieren dienen te
worden gebruikt volgens de onderrichtingen van de liga waarbij de
club is aangesloten:
Voor Tennis Vlaanderen:
1° Inschrijvingsformulier (zie bijlage 3).
 Voor het inschrijven in Nationale afdelingen :

Een speler mag in verschillende categorieën opgesteld worden voor
zover hij niet deelneemt aan meer dan één ontmoeting van dezelfde
speeldag zoals voorzien in de officiële interclubkalender.

•

Vermits de interclubkampioenschappen voor de jeugdcategorieën
niet onder de nationale reglementering ressorteren, wordt het feit
dat een speler op dezelfde dag deelneemt aan een ontmoeting van

•
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de interclubverantwoordelijken dienen één behoorlijk
ingevuld inschrijvingsformulier aan de Hoofdzetel toe te
zenden.
voor elke categorie en elke ploeg dient het totaal aantal
punten van de basisspelers te worden vermeld. (zie art. 11)
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 Voor het inschrijven in Gewestelijke afdelingen :
•

waarvan het totaal aantal punten overeenstemt met de

ingevuld inschrijvingsformulier aan de Hoofdzetel toe te

desbetreffende afdeling (zie art. 3 en art. 20).

zenden.
•

 voor alle ontmoetingen dient de club een ploeg op te stellen

de interclubverantwoordelijken dienen één behoorlijk

voor elke categorie en elke afdeling dient het aantal
ploegen te worden vermeld (zie art. 10)

 een ploeg is samengesteld uit gelijk welke spelers
(uitgezonderd spelers van de basisploeg van de nationale
afdelingen), vermeld op de spelerslijst op voorwaarde dat:
•

2° Officiële Spelerslijst (zie bijlage 4).
De spelerslijst moet in het clublokaal van de thuisploeg kunnen
geraadpleegd worden, hetzij op papier, hetzij via PC.

aantal punten van de afdeling niet wordt overschreden (cf.
art. 3 en art 20) ;

•

de ploeg niet minder punten totaliseert dan het minimum
van de afdeling ;

INSCHRIJVING VAN DE SPELERS OP DE
SPELERSLIJSTEN

De lijsten vermelden van elke speler :
 zijn volgnummer ;
 zijn aansluitingsnummer ;
 zijn naam en voornaam ;

Art. 11 :

 zijn klassement en voor de spelers met klassement 115

Voor elke categorie maakt de club één enkele spelerslijst op van alle
spelers die in aanmerking komen voor deelname aan de
interclubcompetitie.

punten, 110 punten, 105 punten, 100 punten en 95
punten, het door het Rangschikkingscomité
toegekende volgnummer ;
 de aan zijn klassement toegewezen waardecoëfficiënt;
 zijn geboortejaar ;
 zijn nationaliteit;
 of hij basisspeler is in een ploeg van de nationale
afdelingen (zie art. 11) ;
3° Formulier ploegensamenstelling (zie bijlage 1).
Dit formulier dient te worden overhandigd aan de plaatselijke
interclubleider, aangeduid door de thuisploeg of door de
Scheidsrechterscommissie, en aan de kapitein van de tegenpartij.
Zie art. 16.2 en 20.
4° Uitslagenblad (zie bijlage 5).

Alleen de spelers die op de spelerslijsten voorkomen of een bewijs
van toevoeging bijhebben van de federatie (procedure AFT) mogen
aan de interclubwedstrijden deelnemen.
De spelers worden op deze formulieren ingeschreven in dalende orde
volgens de officiële klasseringen. In elk geval dient de opgaande
volgorde van de door het Rangschikkingscomité toegekende
volgnummers voor de spelers met klassement 115 punten, 110
punten, 105 punten, 100 punten en 95 punten te worden
gerespecteerd.
De spelerslijst zal een ononderbroken lijst van spelers opgeven.
In elke categorie krijgt elke speler een volgnummer toegewezen dat
op alle documenten van de overeenstemmende categorie dient te
worden vermeld.

Het uitslagenblad dient aan de Hoofdzetel te worden toegezonden
volgens de onderrichtingen van de liga. De interclubleider bezorgt
een exemplaar aan beide kapiteins.

De club duidt per ploeg in nationale afdeling de 6 basisspelers (4 bij
de Dames en leeftijdscategorieën) aan. De basisspelers van de
tweede ploeg mogen niet meer punten totaliseren dan de eerste, de
derde niet meer dan de tweede, enz…

5° Aanvraag tot toevoeging aan de spelerslijst (zie bijlage 6).

De basisspelers dienen voor elke ploeg andere spelers te zijn.

De aanvraag dient binnen de reglementaire tijdspanne aan de
Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen bezorgd te worden. Zie art. 13.

INSCHRIJVING VAN DE PLOEGEN
Art. 9:
Nationale afdelingen (zie Appendix C)
Art. 10:
Gewestelijke afdelingen

WAARDECOËFFICIËNTEN
Art. 12 :
Met het oog op de samenstelling van de ploegen en hun inschrijving
in een bepaalde afdeling, wordt het enkelklassement (uitgedrukt in
punten) gebruikt van elke speler. De klasseringsschaal en de
waardecoëfficiënten zijn deze zoals opgenomen in de tabel
hieronder:
waardecoëfficiënten en klassement
115 (A Internationaal)

De club bepaalt zelf het aantal ploegen die zij in elke afdeling
inschrijft en houdt hierbij rekening met de volgende richtlijnen:
 de club dient rekening te houden met de richtlijnen van het
gewestelijk comité ;

110 (A Nationaal)
105 (B-15/4)
100 (B-15/2)
95 (B-15/1)
90 (B-15)
85 (B-4/6)
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80 (B-2/6)

 indien twee ploegen hetzelfde aantal punten

75 (B0)

totaliseren, staan zij gelijk.

70 (B+2/6
65 (B+4/6)

Opmerking: voor het algemene klassement : zie art. 28 en 29.

60 (C+15)
55 (C+15/1)
50 (C+15/2)
45 (C+15/3)

Art. 15 : Kalender en uurrooster
De kalender van de ontmoetingen wordt door het bevoegde comité
opgemaakt.

40 (C+15/4)
35 (C+15/5)
30 (C+30)
25 (C+30/1)
20 (C+30/2)
15 (C+30/3)
10 (C+30/4)
5 (C+30/5)
3 (C+30/6)

1° Aanvang van de ontmoeting
Een wedstrijd mag voor de voorziene datum en/of uur zoals
opgenomen in de officiële kalender gespeeld worden op voorwaarde
dat beide clubs hun wederzijds akkoord minimum 48 uur voor de
gekozen datum waarop de ontmoeting zal doorgaan, aan het
betrokken secretariaat schriftelijk mededelen. Daarbij dient de
overeengekomen datum en uur van de ontmoeting te worden
medegedeeld.
Een ontmoeting mag nooit worden uitgesteld, behalve indien zij
wegens slecht weer niet (geheel of gedeeltelijk) kan doorgaan.

TOEVOEGING AAN DE
SPELERSLIJSTEN

a.

Nationale afdelingen :
 Bij de Heren Afdeling 1 en 2 vangt de ontmoeting om

Art. 13 :

10.45 uur aan met het uitwisselen tussen de kapiteins
en de interclubleider van het formulier

Het toevoegen van spelers op de oorspronkelijke lijsten dient
volgens de hiernavermelde procedure te geschieden :

“ploegensamenstelling dubbel” evenals de
ploegensamenstelling waarop de 7 enkelspelers staan

1° De club maakt gebruik van het officiële formulier dat behoorlijk
ingevuld aan de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen dient te worden
toegezonden. (Zie bijlage 6)

waaruit er 6 worden gekozen. Om 11.00 uur laat de
interclubleider de dubbelwedstrijden aanvangen. De
ontmoeting begint met de 3 dubbelwedstrijden en
eindigt met de enkelwedstrijden.

2° De aanvraag tot toevoeging dient te gebeuren uiterlijk tegen 15
juli én minstens 2 werkdagen vóór aanvang van de ontmoeting. Van
zodra de speler vermeld staat op de spelerslijst, is de speler
gekwalificeerd om deel te nemen aan de interclubcompetitie.

 Bij de Heren Afdeling 3 en 4 vangt de ontmoeting om
9.45 uur aan met het uitwisselen tussen de kapiteins
en de interclubleider van het formulier
“ploegensamenstelling”. Om 10.00 uur laat de

3° De speler wiens naam in de lijst opgenomen wordt, wordt
alfabetisch geplaatst binnen de groep van spelers met hetzelfde
klassement als het zijne (m.u.v. de spelers met klassement 95 tot
115 punten, zij blijven in dalende volgorde staan volgens het door
het Rangschikkingscomité toegekende volgnummers). De lijst wordt
hierbij steeds hernummerd.

interclubleider de enkelwedstrijden aanvangen. De
ontmoeting begint met de 6 enkelwedstrijden en
eindigt met de 3 dubbelwedstrijden.
 Bij de Dames Afdeling 1 en 2 vangt de ontmoeting om
13.45 uur aan met het uitwisselen tussen de kapiteins

TECHNISCHE ORGANISATIE
VAN DE ONTMOETINGEN

en de interclubleider van het formulier
“ploegensamenstelling dubbel” evenals de
ploegensamenstelling waarop de 5 enkelspelers staan
waaruit er 4 worden gekozen. Om 14.00 uur laat de

Art. 14 : Formule van de ontmoeting

interclubleider de dubbelwedstrijden aanvangen. De
ontmoeting begint met de 2 dubbelwedstrijden en

De voor de Heren voorbehouden ontmoetingen omvatten telkens 6
enkelspelen en 3 dubbelspelen.

eindigt met de 4 enkelwedstrijden.
 Bij de Dames Afdeling 3 en leeftijdscategorieën vangt
de ontmoeting om 13.45 uur aan met het uitwisselen

De voor de Heren (4), Dames en leeftijdscategorieën voorbehouden
ontmoetingen omvatten telkens 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen.

tussen de kapiteins en de interclubleider van het
formulier “ploegensamenstelling”. Om 14.00 uur laat

De spelers van beide ploegen ontmoeten elkaar in enkelspel volgens
de rangorde zoals vermeld op het formulier “ploegensamenstelling”.

de interclubleider de enkelspelwedstrijden aanvangen.
 Opgelet: de ontmoetingen van de eindronde van de
nationale afdelingen en van de intergewestelijke

Elke gewonnen wedstrijd in enkel- of dubbelspel levert 1 punt op.

eindronde vangen aan om 12.45 uur i.p.v. om 13.45

Na de enkel- en dubbelwedstrijden:
 de ploeg die het grootste aantal punten totaliseert,
wint de ontmoeting ;
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uur.

b.

Gewestelijke afdelingen :
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Het uur waarop de ontmoetingen aanvangen wordt bepaald door het
gewestelijk comité.
2° Aanvang van de dubbelwedstrijden (enkelwedstrijden in Afdeling
1 en 2)
De enkelwedstrijden worden gevolgd door de dubbelwedstrijden. De
dubbelwedstrijden vangen aan 1 uur na het einde van het laatste
enkelspel. De interclubleider mag evenwel beslissen om deze pauze
te verlengen of in te korten, mits het schriftelijk akkoord van beide
kapiteins. Dit akkoord dient te worden vermeld op het uitslagenblad
en dient door de interclubleider te worden getekend.
In de Nationale Afdeling Heren en Dames Afdeling 1 en 2 worden de
dubbelwedstrijden gevolgd door de enkelwedstrijden. De
enkelwedstrijden vangen aan 1 uur na het einde van het laatste
dubbelspel. De interclubleider mag evenwel beslissen om deze
pauze te verlengen of in te korten, mits het schriftelijk akkoord van
beide kapiteins. Dit akkoord dient te worden vermeld op het
uitslagenblad en dient door de interclubleider te worden getekend.
3° Beëindigen van de ontmoeting
Behoudens overmacht dient elke ontmoeting op de vastgestelde dag
beëindigd te zijn.

 5 spelers bij de Heren (formule met 4 enkels) en in de
leeftijdscategorieën.
De spelers die effectief aan het enkelspel deelnemen, dienen in
dalende volgorde volgens hun klassement te worden vermeld, zelfs
indien 1 der spelers als “reservespeler” dient te worden beschouwd.
De volgorde van spelers met gelijk klassement mag bij elke
ontmoeting gewijzigd worden. Voor de spelers met klassement 95
tot 115 punten dienen de volgnummers, toegekend door het
Rangschikkingscomité, te worden gerespecteerd. Spelers met
eenzelfde volgnummer toegekend door het Rangschikkingscomité
mogen per ontmoeting worden gewijzigd.
In de nationale afdelingen mogen de zes spelers die effectief aan de
enkelspelen deelnemen niet meer punten totaliseren dan de zes
basisspelers.
In de gewestelijke afdelingen mogen de zes spelers die effectief aan
de enkelspelen deelnemen niet meer punten totaliseren dan het
maximum van de afdeling.
b. De lijst met de spelers waaruit de dubbelploegen zullen
samengesteld worden:

4° Kunstlicht

 maximum 8 spelers bij de Heren (formule met 6

Behoudens akkoord van beide kapiteins mag een ontmoeting niet
worden begonnen of verdergezet bij kunstlicht.

 maximum 6 bij de Heren (formule met 4 enkels), bij

Dit akkoord dient te worden vermeld op het uitslagenblad en dient
door beide kapiteins en de interclubleider te worden ondertekend.
5° Overdekte terreinen
In geval van akkoord van beide kapiteins (zie art. 4) om op overdekte
banen te spelen, legt de interclubleider de ontmoeting stil van zodra
het officiële uur van de zonsondergang is aangebroken. Elke
wedstrijd die om 20u00 nog bezig is, dient evenwel op dezelfde dag
beëindigd te worden en mag in geen geval naar een latere datum
verschoven worden.
Mits het akkoord van beide kapiteins kan de ontmoeting na deze
tijdslimiet worden verder gespeeld. Dit akkoord dient op het
uitslagenblad te worden vermeld, door beide kapiteins en de
interclubleider te worden ondertekend.
De gewestelijke comités mogen voor wedstrijden die onder hun
bevoegdheid vallen, andere schikkingen treffen dan deze voorzien
in onderhavig artikel.
Art. 16 : Formaliteiten VÓÓR de ontmoeting
1° De interclubverantwoordelijke van de ontvangende club dient
zich minstens 48 uur voor de ontmoeting schriftelijk in verbinding te
stellen met de interclubverantwoordelijke van de bezoekende club.
Hij deelt o.a. mede welk het speeloppervlak is van de voor de
ontmoeting voorziene terreinen, het ballenmerk, het type, en
bezorgt zo mogelijk een plannetje om de club te bereiken.
Bovendien treft hij alle mogelijke schikkingen voor de materiële
organisatie van de ontmoeting.
2° Op het door het reglement officieel voorziene aanvangsuur van
de ontmoeting zullen de beide ploegkapiteins elkaar de
samenstelling van hun ploegen via het officiële formulier bekend
maken (zie bijlage 1). Zij overhandigen tegelijkertijd een exemplaar
aan de interclubleider. Het document bevat volgende inlichtingen:
a.

enkels)
de Dames en leeftijdscategorieën).
In de nationale afdelingen mogen de zes spelers die effectief aan
het dubbelspel deelnemen niet meer punten totaliseren dan de zes
basisspelers.
In de gewestelijke afdelingen mogen de zes spelers die effectief aan
het dubbelspel deelnemen niet meer punten totaliseren dan het
maximum van de afdeling.
De spelers voor het dubbelspel dienen niet noodzakelijk dezelfde
spelers te zijn als voor het enkelspel.
Voor elke ontmoeting staat het de kapiteins vrij hun paren voor het
dubbelspel naar goeddunken voor iedere ontmoeting samen te
stellen, op voorwaarde dat ze de dalende rangorde van de globale
waardecoëfficiënt van beide partners in acht nemen.
Bij het formulier met de ploegensamenstelling is de kapitein ook
verplicht een fotokopie van de volledige officiële spelerslijst van de
betrokken categorie te overhandigen.
Art. 17 : Identiteitscontrole
Alvorens zijn wedstrijd te beginnen dient elke speler aan de
interclubleider een officieel document voor te leggen waaruit zijn
identiteit blijkt.
Indien de speler geen officieel document, of een kopie ervan, dat
toelaat zijn identiteit te bewijzen (identiteitskaart, rijbewijs,
paspoort) kan voorleggen, kan hij niet aan de ontmoeting
deelnemen.
Indien hij toch aan de ontmoeting deelneemt, zijn de sancties de
volgende:
 boete van 25 €;
 verlies van de ontmoeting met forfaitscore.

De lijst met de spelers voor de enkelspelen, maximum :
 7 spelers bij de Heren (formule met 6 enkels);
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Art. 18 : Laattijdige aankomst van een ploeg
Op straffe van een boete van 62,5 € dienen, op het door het
reglement officieel voorziene aanvangsuur van de ontmoeting (9u45
bij de Heren, 10u45 bij de Heren Nationale Afdeling 1 en 2, 13u45
(12u45 uur tijdens de eindronde)) voor de Dames en
leeftijdscategorieën), een voldoende aantal spelers om de
ontmoeting te kunnen winnen, zich aan te bieden bij de
interclubleider, d.w.z.:
 bij de Dames en Heren Nationale Afdeling 1 en 2: zie
Appendix B, 6°
 bij de Heren met 6 spelers : minimum 4 spelers van

Wanneer een club 2x forfait geeft of bestraft wordt door het verlies
van 2 ontmoetingen met forfaitscore, wordt zij gesanctioneerd als
volgt:
 diskwalificatie ;
 annulatie van de reeds gespeelde ontmoetingen;
 in de Nationale afdeling Heren en Dames : zakken van
minstens 1 afdeling (behalve in de laagste Nationale
Afdeling). De ploeg kan het jaar daarop dus niet
deelnemen aan de interclubcompetitie in de afdeling
waarvan ze deel uitmaakte op moment van

elke ploeg zoals vermeld op het formulier

diskwalificatie of in een hogere afdeling en dat

ploegensamenstelling voor het enkelspel ;

ongeacht het aantal punten van de ploeg.

 bij de Heren met 4 spelers, Dames en

 boete (zie apendix E).

leeftijdscategorieën : minimum 3 spelers van elke
ploeg zoals vermeld op het formulier

2° Forfait van één of meerdere spelers

ploegensamenstelling voor het enkelspel.
Indien, vijftien minuten na het door het reglement voorziene
officiële aanvangsuur van de ontmoeting, een ploeg om welke reden
dan ook, niet over een voldoende aantal spelers beschikt om de
ontmoeting te kunnen winnen, verliest de betrokken ploeg de
ontmoeting met forfaitscore en wordt zij beboet voor een bedrag
van 150 euro.
Indien, ondanks het feit dat een ploeg niet over een voldoende
aantal spelers beschikt om de ontmoeting te kunnen winnen, toch
bepaalde wedstrijden gespeeld worden, zullen de uitslagen van deze
wedstrijden niet in aanmerking worden genomen voor het opmaken
van het individuele klassement van de betrokken spelers.
Indien de ontmoeting toch wordt gespeeld, (nl. wanneer de ploeg
met een onvoldoende aantal spelers toch vervolledigd werd) zal :
 elke klacht die tijdens of na de ontmoeting wordt
ingediend door de enige ploeg die aanwezig was op
het officiële aanvangsuur, automatisch worden
verworpen en zal de uitslag van de ontmoeting worden
behouden ;
 de enige ploeg die aanwezig was op het officiële
aanvangsuur van de ontmoeting, bestraft worden met
een boete van 25 euro wegens het niet toepassen van
het reglement indien deze een klacht indient wegens
het feit dat de andere ploeg op het reglementair
voorziene uur niet over een voldoende aantal spelers
beschikte om de ontmoeting te kunnen winnen.

In geval van afwezigheid van één of meerdere spelers, schuiven de
volgende spelers één (of meerdere) plaats(en) op om de vrijgekomen
plaats(en) in te nemen. Bijgevolg kan het winnen van een wedstrijd
via een forfaitscore slechts betrekking hebben op de wedstrijden
tussen spelers n° 5 en n° 6 bij de Heren en op de wedstrijd n° 4 bij
de Heren (4), Dames en leeftijdscategorieën. De beslissing tot
forfait wordt genomen door de interclubleider indien de speler zich
niet aanbiedt bij de afroep van zijn wedstrijd. Zie appendix B
specifiek voor de Nationale Afdeling 1 en 2 Heren en Dames.
Wanneer een ploeg niet volledig is en zij een voldoende aantal
spelers heeft om de ontmoeting te winnen, wordt zij als volgt
beboet
 voor nationale ontmoetingen : boete van 100€;
 voor gewestelijke ontmoetingen : boete van 25€.
Indien zij bovendien niet het minimum vereiste aantal punten
opstelt, wordt zij overeenkomstig art. 20 met een tweede boete
bestraft.
Art. 20: Samenstelling van een ploeg
Bij de Heren is een volledige ploeg samengesteld uit 6 spelers; de
Heren (4), de Dames en leeftijdscategorieën uit 4 spelers.
Een basisspeler in een nationale ploeg mag niet worden opgesteld in
een lagere ploeg van dewelke hij basisspeler is.
1° Nationale Afdelingen:
Per ploeg zijn 6 “basisspelers” aangeduid op de spelerslijst.
Reservespelers:

Art. 19 : FORFAIT
1° Forfait van een ploeg
Een club die forfait geeft, dient het bevoegde secretariaat en de
andere club hiervan in te lichten.

De spelers die vermeld staan op de spelerslijst en die geen
basisspeler zijn van die club, mogen als reservespelers worden
gebruikt.

Het bevoegde secretariaat zal het forfait aan de andere club
bevestigen.

Wanneer een club meerdere ploegen heeft in dezelfde categorie,
mogen de reservespelers deelnemen aan de ontmoetingen van de
onderscheiden ploegen (1 enkele ontmoeting per speeldag zoals
voorzien in de officiële kalender).

Indien de interclubleider een laattijdige aankomst vaststelt van een
ploeg of een onvoldoende aantal spelers (zie art. 18), dient de
andere club het uitslagenblad in te vullen en haar spelers op te
geven.

a.
Minimum aantal op te stellen punten in enkel- en
dubbelspel:
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Bij de Heren (nationale afdelingen) dient elke ploeg min. 90% van
het totaal aantal punten van de basisploeg zoals vermeld op het
inschrijvingsformulier op te stellen (zie bijlage 8).
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Bij de Dames (nationale afdelingen) dient elke ploeg min. 80 % van
het totaal aantal punten van de basisploeg zoals vermeld op het
inschrijvingsformulier op te stellen (zie bijlage 9).
In de leeftijdscategorieën dient elke ploeg min. 70 % van het totaal
aantal punten van de basisploeg zoals vermeld op het
inschrijvingsformulier op te stellen (zie bijlage 9).
Indien 1 (of beide) ploeg(en) niet aan deze voorwaarden
voldoe(t)(n), wordt de ontmoeting gespeeld doch wordt de inbreuk
als volgt bestraft:
 eerste inbreuk : boete van 75 € in Nationale Afdeling 3
en 4; 50 € in de leeftijdscategorieën (Nationale
Afdeling 1 en 2 Heren en Dames: zie Appendix B).
 tweede inbreuk : boete van 150 € in Nationale
Afdeling 3 en 4; 100 € in de leeftijdscategorieën
(Nationale Afdeling 1 en 2 Heren en Dames: zie
Appendix B).
 derde en volgende inbreuk(en): boete van 250 € in
Nationale Afdeling 3 en 4; 150 € in de

In het dubbelspel wordt het totaal aantal punten van de drie
Herenploegen (twee ploegen bij de Dames en leeftijdscategorieën)
opgemaakt aan de hand van het enkelspelklassement van elke
speler, met uitzondering van: elke speler (speelster) geklasseerd
binnen de top 250 van de ATP-dubbelranking (top 150 van de WTAdubbelranking) die gepubliceerd werd 21 dagen vóór aanvang van de
eerste ontmoeting van de poule of van de eindronde, zal een waarde
krijgen van 115 punten.
2° Gewestelijke Afdelingen:
Een ploeg mag samengesteld zijn uit gelijk welke speler(s) van de
algemene spelerslijst van de betrokken categorie. Er mogen echter
geen basisspelers worden opgesteld van de nationale afdeling(en).
a.
Minimum aantal op te stellen punten in enkel- en
dubbelspel
In alle afdelingen van alle categorieën dient elke ploeg het minimum
aantal punten van de betrokken afdeling te totaliseren.
In geval van inbreuk wordt de ontmoeting gespeeld. De overtreding
wordt als volgt gesanctioneerd:

leeftijdscategorieën (Nationale Afdeling 1 en 2 Heren

 eerste inbreuk : boete van 25 euro;

en Dames: zie Appendix B).

 tweede inbreuk : boete van 50 euro;
 derde en volgende inbreuk(en) : boete van 100 euro.

b.
Maximum aantal op te stellen punten in enkel- en
dubbelspel
De zes spelers die effectief aan de ontmoeting deelnemen, mogen
niet meer punten totaliseren dan de zes basisspelers, behoudens
uitzondering zoals voorzien in punt “c uitzondering” van dit artikel.
Indien een ploeg een te hoog aantal punten totaliseert, verliest zij
de ontmoeting met forfaitscore en wordt haar een boete van 150 €
opgelegd.
c.

Uitzondering

Teneinde de waarde van de opgegeven spelersvolgorde te
respecteren, wordt de spelerslijst die door de club tegen uiterlijk 1
maart werd ingediend, door het Algemeen Secretariaat aangepast
volgens de hiernavermelde principes.
 elke speler/speelster geklasseerd binnen de top 800
van de ATP/WTA-ranking of top 500 van de ITF World
Tour ranking, gepubliceerd 21 dagen vóór aanvang van
de eerste ontmoeting van de poule en van de
eindronde, wordt als 115 punten geklasseerd en wordt

Deze regel mag voor de twee laagste afdelingen van alle categorieën
door het Gewestelijke Comité worden gewijzigd.
b.
Maximum aantal op te stellen punten in enkel- en
dubbelspel.
De zes spelers die effectief aan de ontmoeting deelnemen mogen
niet meer punten totaliseren dan het maximum van de afdeling.
In geval van inbreuk:
 Verlies van de ontmoeting met forfaitscore;
 Boete van 150 euro.
Een onvolledige ploeg mag niet meer dan het maximum aantal
punten van de betrokken afdeling totaliseren verminderd met 5
punten per afwezige speler.
In geval van inbreuk:

als n°1 op de spelerslijst geplaatst. Indien meerdere

 Verlies van de ontmoeting met forfaitscore;

spelers/speelsters van eenzelfde club geklasseerd zijn

 Boete van 150 euro.

bij de top 800 van de ATP/WTA-ranking of top 500 van
de ITF World Tour ranking, worden zij op de eerste
plaatsen van de spelerslijst geplaatst, rekening
houdende met de volgorde van ATP/WTA en ITF World
Tour ranking.
De club wordt van elke wijziging op de hoogte gebracht door
Algemeen Secretariaat.
Aldus kan een ploeg meer punten totaliseren op het terrein dan het
totaal aantal opgegeven punten bij de inschrijving indien één of
meerdere spelers worden opgesteld die 21 dagen vóór aanvang van
de eerste ontmoeting van de poule en van de eindronde binnen de
top 800 van de ATP/WTA-ranking of top 500 van de ITF World Tour
ranking, geklasseerd zijn, terwijl hij (zij) geen 115 punten had bij
inschrijving van de ploeg.
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3° Effectieve spelers voor het enkelspel (Nationale en gewestelijke
afdelingen)
a.

Bij de Heren

Indien 6 spelers effectief aan de ontmoeting deelnemen, mag het
totaal aantal punten de volgende norm niet overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling.
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Indien slechts 5 spelers effectief aan de ontmoeting deelnemen,
mag het totaal aantal punten de volgende norm niet overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

Indien de club zes, zeven of acht spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling dat aan de kapitein van de
andere ploeg en aan de interclubleider werd overhandigd op het
voorziene uur voor de aanvang van de ontmoeting, stelt de club:

van de basisspelers verminderd met de punten van de

 ofwel drie dubbels op waarvan het totaal aantal

laatste basisspeler;

punten de volgende norm niet mag overschrijden:

 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

punten van de afdeling, verminderd met drie punten.

van de basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

Indien slechts 4 spelers effectief aan de ontmoeting deelnemen,
mag het totaal aantal punten de volgende norm niet overschrijden:

punten van de afdeling.
 ofwel twee dubbels waarvan het totaal aantal punten
de volgende norm niet mag overschrijden:

 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

van de basisspelers, verminderd met de punten van de

van de basisspelers, verminderd met de punten van de

twee laatste basisspelers;

twee laatste basisspelers;

 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

punten van de afdeling, verminderd met zes punten.
b.

punten van de afdeling, verminderd met de punten
van de twee laatste spelers die op het formulier

Bij de Heren (4), Dames en in de leeftijdscategorieën

Indien 4 spelers effectief aan de ontmoeting deelnemen, mag het
totaal aantal punten de volgende norm niet overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers;

werden vermeld.
Indien de club slechts vijf spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling, stelt de club twee dubbels
op waarvan het totaal aantal punten de volgende norm niet mag
overschrijden:

 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

punten van de afdeling.

van de basisspelers verminderd met de punten van de
laatste twee basisspelers;

Indien slechts 3 spelers effectief aan de ontmoeting deelnemen,
mag het totaal aantal punten de volgende norm niet overschrijden:

 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling, verminderd met vijf punten
en met de punten van de 5e speler die op het

 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten

formulier werd vermeld.

van de basisspelers, verminderd met de punten van de
laatste basisspeler;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling, verminderd met drie punten.
Art. 21: Definitieve samenstelling van de dubbels
Op het door de interclubleider voorziene uur voor aanvang van de
dubbelspelen en van zodra de weersomstandigheden het toelaten
om de wedstrijden aan te vangen, wisselen de kapiteins onderling
de definitieve samenstelling van hun dubbelploegen uit.

Indien de club slechts vier spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling stelt de club twee dubbels
op waarvan het totaal aantal punten de volgende quota niet mag
overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers, verminderd met de punten van de
laatste twee basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal

Zij overhandigen één exemplaar van het formulier met de
ploegensamenstelling aan de interclubleider.
In alle categorieën dienen de ploegen te worden opgesteld in
dalende volgorde van het totaal aantal punten van de
dubbelpartners. Van zodra de documenten werden uitgewisseld,
worden de dubbelwedstrijden geacht begonnen te zijn en mogen de
ploegen niet meer worden gewijzigd, zelfs niet in geval van
overmacht (kwetsuur, .....).
Indien twee (of drie) dubbels hetzelfde aantal punten totaliseren,
beslist de kapitein over de volgorde waarin deze worden opgesteld;
hij mag deze volgorde voor elke ontmoeting wijzigen.
Indien de weersomstandigheden op het door de interclubleider
voorziene aanvangsuur niet toelaten om de dubbels te laten
aanvangen, bepaalt de interclubleider een nieuw uur waarop de
kapiteins de samenstelling van de dubbelploegen onder elkaar
uitwisselen.
a.

punten van de afdeling, verminderd met zes punten.
Bij de uitwisseling van de samenstelling van de dubbelploegen,
dienen de spelers van de eerste twee dubbels aanwezig te zijn.
Indien één of meerdere spelers van de eerste of de tweede dubbel
afwezig zijn, verliest de betrokken club alle dubbels van de
ontmoeting.
b.

Bij de Heren (4), Dames en in de leeftijdscategorieën

Indien de club vier, vijf of zes spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling dat aan de kapitein van de
andere ploeg en aan de interclubleider werd overhandigd op het
voorziene uur voor de aanvang van de ontmoeting, stelt de club:
 ofwel twee dubbels op waarvan het totaal aantal
punten de volgende quota niet mag overschrijden:

Bij de Heren
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 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling.
 ofwel één dubbel waarvan het totaal aantal punten de
volgende quota niet mag overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers, verminderd met de punten van de
laatste twee basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling, verminderd met de punten
van de laatste twee spelers die op het formulier
werden vermeld.
Indien de club slechts drie spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling, stelt de club een dubbel op
waarvan het totaal aantal punten de volgende quota niet mag
overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers, verminderd met de punten van de
laatste twee basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling, verminderd met drie punten
en met de punten van de derde speler die op het
formulier werden vermeld.
Indien de club slechts twee spelers heeft ingeschreven op het
formulier met de ploegensamenstelling, stelt de club een dubbel op
waarvan het totaal aantal punten de volgende quota niet mag
overschrijden:
 in de nationale afdelingen, het totaal aantal punten
van de basisspelers verminderd met de punten van de
laatste twee basisspelers;
 in de gewestelijke afdelingen, het maximum aantal
punten van de afdeling, verminderd met zes punten.

Voor de Nationale Afdelingen 1 en 2 Dames en Heren: zie Appendix
B, 6°.
In alle ontmoetingen dienen de partijen, indien de enkelspelen niet
gelijktijdig worden gespeeld, aan te vangen (zie punt 1°) in de
volgorde zoals vermeld op het tussen de kapiteins en de
interclubleider
uitgewisselde
formulier
met
de
ploegensamenstelling. Wanneer een speler niet wordt opgesteld,
dient de betrokken kapitein de kapitein van de andere ploeg en de
interclubleider hiervan op de hoogte te brengen. Indien alle dubbels
niet gelijktijdig worden gespeeld, dienen deze aan te vangen in
volgorde als vermeld op het formulier met de ploegensamenstelling
(1, dan 2, dan 3) dat de kapiteins en interclubleider onder elkaar
uitwisselden, behoudens akkoord tussen de kapiteins en de
interclubleider.
Indien de wedstrijden door bepaalde spelers in een andere volgorde
worden gespeeld dan de volgorde zoals vermeld op het formulier
met de ploegensamenstelling dat de kapiteins en interclubleider
onder elkaar uitwisselden, (bijv. nr. 1 tegen nr. 2, nr. 2 tegen nr.
1), verliest de thuisploeg de ontmoeting met forfaitscore en wordt
zij bestraft met een boete van 25 euro, behalve indien bewezen
wordt dat de vergissing door de bezoekende ploeg werd begaan. In
voorkomend geval, wordt deze laatste bestraft : verlies van de
ontmoeting met forfaitscore en boete van 25 euro. De individuele
uitslagen van de enkelwedstrijden worden evenwel opgetekend voor
het opmaken van de individuele klassementen op het einde van het
jaar.
OPGELET: In de gewestelijke competitie worden geen sancties
opgelegd indien gelijkgeklasseerde spelers in een andere volgorde
spelen zoals vermeld op het tussen de kapiteins uitgewisselde
formulier met de ploegensamenstelling.
Indien een club een onvolledige ploeg in lijn brengt, wint de andere
ploeg 1 punt per ontbrekende speler of per ontbrekende dubbelpaar.
In dat geval gelden de volgende bepalingen :
 elke niet-gespeelde wedstrijd wordt aangerekend als
zijnde gewonnen door de andere ploeg met 6/0 - 6/0 ;
 enkel de naam van de aanwezige speler of
dubbelploeg wordt op het uitslagenblad ingevuld;
 in de rubriek “Score” van het uitslagenblad wordt de
vermelding W.O. opgetekend.

Bij de uitwisseling van de samenstelling van de dubbelploegen,
dienen de spelers van de eerste dubbel aanwezig te zijn. Indien één
of beide spelers van de eerste dubbel afwezig zijn, verliest de
betrokken club alle dubbels van de ontmoeting.

Bij de ontmoetingen met rechtstreekse uitschakeling staat het de
kapiteins vrij om van zodra de overwinning werd behaald, de
ontmoeting niet verder te zetten.

TIJDENS DE ONTMOETING

3° Uitslagenblad

Art. 22 : AANVANG WEDSTRIJDEN EN VOLGORDE

Van de spelers die effectief hebben deelgenomen aan het enkelen/of dubbelspel moeten op de uitslagenbladen de naam,
voornaam, aansluitingsnummer, klassement, waardecoëfficiënt en
volgnummer worden vermeld onder de respectieve rubrieken.

1° Aanvang van de wedstrijden
In het enkelspel is elke wedstrijd aangevangen van zodra de eerste
opslag werd gespeeld. Zolang een wedstrijd in het enkelspel niet
aangevangen is, mag een speler worden vervangen.
In het dubbelspel zijn alle wedstrijden aangevangen van zodra de
kapiteins aan elkaar en de interclubleider de samenstelling van hun
dubbelploegen hebben overhandigd.
2° Volgorde van de partijen

Dit document dient ingevuld te worden :
 Bij aanvang van elke wedstrijd (art. 22.1) ;
 bij het einde van elke wedstrijd.
De score van elke wedstrijd dient steeds als volgt te worden
aangeduid : in functie van de winnaar aan de hand van een kruisje
in de kolom die met zijn club overeenstemt, vervolgens dient de
score te worden genoteerd (6/3 2/6 6/3).
Wanneer een speler de Match Tiebreak wint, wint de speler in
kwestie de derde set met 7/6 en de wedstrijd. Voorbeeld: Indien
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een speler de Match Tiebreak wint na de eerste set met 6/2
gewonnen te hebben en de tweede set met 6/3 verliest, dient men
als volgt te tellen: voor de winnaar: één overwinning – twee sets en
zestien spellen; voor de verliezer: één set en veertien spellen).
De interclubleider vult het uitslagenblad in. Nochtans is elke club
verantwoordelijk voor de juiste opmaak van de rubriek die haar
aanbelangt.
De uitslagenbladen, behoorlijk manueel (in geval van overmacht) of
elektronisch ingevuld, met eventuele vermelding van opmerkingen
en door de kapiteins van beide ploegen en de interclubleider
ondertekend, moeten volgens de verstrekte richtlijnen aan het
betrokken secretariaat worden bezorgd.
Indien een ploeg wegens een rechtsregel (en niet wegens een
feitelijke reden) meent geschaad te zijn door een beslissing van de
interclubleider, dient de kapitein zijn opmerkingen onmiddellijk op
het uitslagenblad te vermelden (met opgave op welk ogenblik van
de ontmoeting deze vermelding werd gemaakt) en dient de
ontmoeting te worden voortgezet.
In geen geval mag een opmerking worden geschrapt. Indien een
opmerking als zijnde onbestaande en nietig dient te worden
beschouwd, dient de vermelding “onbestaande en nietig” op het
uitslagenblad te worden vermeld en door beide kapiteins en de
interclubleider te worden ondertekend.
Art. 23 : Ballen
Voor de Nationale Afdelingen 1 en 2 Dames en Heren: zie Appendix
B, 4°.
Voor de nationale ontmoetingen kan het ballenmerk door het
Uitvoerend Comité worden opgelegd.
Voor de gewestelijke ontmoetingen kan het ballenmerk worden
opgelegd door de liga of het gewestelijk comité.
Alle ontmoetingen dienen met een ballenmerk te worden gespeeld
dat goedgekeurd werd door de I.T.F.
De ballen worden geleverd door de thuisploeg a rato van 4 nieuwe
ballen per wedstrijd van de ontmoeting (enkelspel en dubbelspel).
Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten met hetzelfde
ballenmerk en ballentype worden gespeeld.
Bij geheel of gedeeltelijk uitstel van de ontmoeting worden de
ballen steeds geleverd door de thuisploeg. Voor de organisatie van
ontmoetingen die onder hun bevoegdheid vallen, mogen de
gewestelijke comités andere schikkingen treffen dan deze zoals
voorzien in de 3 vorige paragrafen. Bij niet naleving van deze regels
zullen sancties overeenkomstig Appendix E, punt 1 en 6 worden
toegepast.
Art. 24 : Partisan crowd
Tijdens de wedstrijden dient elke club controle uit te oefenen op
haar supporters opdat het spel niet zou worden onderbroken.
Indien supporters van een ploeg zich zodanig gedragen dat het spel
dient te worden onderbroken, geeft de neutrale interclubleider een
waarschuwing aan de betrokken ploeg; hij meldt de toeschouwers
dat elk nieuw ongedisciplineerd gedrag de toepassing van een
strafpunt met zich meebrengt en dat vervolgens de derde (of
volgende) inbreuk de toepassing van het verlies van het spel voor
gevolg zal hebben. Voor elke inbreuk beslist de neutrale
interclubleider of dit bestraft wordt met het verlies van het spel dan
wel van het verlies van de match. Bovendien kan de neutrale
interclubleider op gelijk welk ogenblik een ontmoeting stopzetten
ingeval van ongeregeldheden van welke aard ook die elk verder
regelmatig verloop van de ontmoeting onmogelijk maken.
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Art. 25 : Opgave en/of diskwalificatie
Wanneer tijdens een partij één van de spelers opgeeft of
gediskwalificeerd wordt, wordt de andere speler als winnaar
uitgeroepen en wordt deze geacht alle nog te spelen spellen te
hebben gewonnen.
Voorbeeld : A leidt tegen B, 6/3 2/1 en geeft op. Op het
uitslagenblad zal vermeld worden : “winnaar B, 3/6 1/2 opgave”.
De score die in aanmerking wordt genomen voor het berekenen van
het totaal aantal gewonnen spellen en sets van de ontmoeting zal
zijn : “3/6 6/2 6/0” voor B.
Een speler, die om welke reden dan ook, in het enkelspel opgeeft,
mag in het dubbelspel worden opgesteld.
Art. 26 : Onderbroken ontmoetingen
1° Algemeen
Geen enkele ploeg mag ervan uitgaan dat een ontmoeting zal
worden opgeschort. Welke dan ook de omstandigheden zijn
(weersomstandigheden, enz.), beide ploegen dienen op het voor de
aanvang van de ontmoeting voorziene uur aanwezig te zijn op de
club waar de ontmoeting zal worden gespeeld (voor de categorie
Heren minimum 4 spelers, voor de Heren (4), Dames en
leeftijdscategorieën minimum 3 spelers).
De volledig of gedeeltelijke opschorting van een ontmoeting kan
enkel door de interclubleider worden beslist en ten vroegste :
 om 16.00 uur bij de Heren
 om 18.00 uur bij de Dames en leeftijdscategorieën.
Voor de organisatie van ontmoetingen die onder hun controle vallen,
kunnen de gewestelijke comités andere schikkingen treffen.
In geval van een gedeeltelijke of algehele opschorting dienen de
organisatorische details (datum, uur, eventuele voorlopige score,
enz.) om de ontmoeting verder te zetten of aan te vangen worden
genoteerd op het uitslagenblad dat door de kapiteins en de
interclubleider wordt ondertekend. Elke kapitein behoudt een
exemplaar, een derde exemplaar wordt door de thuisploeg aan het
betrokken secretariaat bezorgd.
Iedere ontmoeting die niet op de bepaalde dag is begonnen of
beëindigd moet gespeeld of voortgespeeld worden vertrekkende van
de stand bij de onderbreking op de banen van de in de officiële
kalender aangeduide thuisploeg en moet uiterlijk binnen de vijf
dagen (met inbegrip van de dag vermeld in de officiële kalender)
beëindigd zijn. Voor elke begonnen wedstrijd is er een loting om de
keuze van de kant van het speelveld te bepalen. Wedstrijden
aangevangen op overdekte terreinen dienen op overdekte terreinen
te worden beëindigd. Voor de organisatie van wedstrijden die onder
hun bevoegdheid ressorteren, mogen de Gewestelijke Comités
andere schikkingen treffen dan deze voorzien in deze paragraaf.
Nationale ontmoetingen:
In de categorie Heren, dient een uitgestelde ontmoeting op
minimum drie terreinen te worden gespeeld. Bij Heren (4), Dames
en leeftijdscategorieën op minimum twee terreinen. Uitzondering :
zie art. 4
In Afdeling Heren en Dames 1 en 2 wordt geen uitstel toegelaten. In
de andere Afdelingen wordt één enkel uitstel toegelaten: de
ontmoeting dient uiterlijk om 18.00 uur aan te vangen en dient te
worden beëindigd op de dag die voor de uitgestelde ontmoeting
werd voorzien. Indien nodig zal de ontmoeting op overdekte
terreinen beëindigd worden, de huurkosten worden verdeeld tussen
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beide ploegen. Bij uitstel mag de ontvangende ploeg max. 5 € per
wedstrijd aanrekenen aan de bezoekende ploeg.
Wanneer ter gelegenheid van een uitgestelde ontmoeting wordt
overeengekomen dat alle wedstrijden niet op dezelfde dag worden
gespeeld, dient de datum van de uitgestelde ontmoeting van elke
wedstrijd te worden nageleefd en mag deze niet opnieuw worden
uitgesteld: elke wedstrijd dient op de overeengekomen dag te
worden gespeeld.
In geval van een uitgestelde ontmoeting duidt de club waar de
ontmoeting wordt voortgezet de interclubleider aan, behalve indien
deze dient te worden aangeduid door de afgevaardigde van de
Scheidsrechterscommissie van het gewest waartoe de thuisploeg
behoort (zie Appendix A arbitrage )

In de gewestelijke afdelingen, in geval een nieuwe opschorting
noodzakelijk is, moet de ontmoeting verder gespeeld worden op de
banen van de club die in de officiële kalender als thuisploeg staat
vermeld. Indien beide clubs de ontmoeting echter op de laatste
toegestane dag voortzetten, dient deze uiterlijk om 18.00 uur aan
te vangen en absoluut op die dag te worden beëindigd. Te dien einde
dient de club waar de ontmoeting wordt voortgezet de mogelijkheid
te voorzien om op overdekte terreinen te spelen. Indien de
ontmoeting op overdekte terreinen dient te worden gespeeld, is art.
15 5° niet van toepassing, de ontmoeting dient te worden beëindigd
en de huurkosten voor de terreinen worden tussen beide clubs
verdeeld. Bij uitstel mag de ontvangende ploeg max. 5 € per
wedstrijd aanrekenen aan de bezoekende ploeg.
Wanneer een ontmoeting wegens slecht weer niet kan doorgaan op
de club die in de officiële kalender als thuisploeg staat aangeduid
en indien, mits het akkoord van beide kapiteins, deze ontmoeting
op dezelfde dag wordt voortgezet (of aangevangen) op de terreinen
van de club die in de kalender staat aangeduid als bezoekende club
en men bovendien de ontmoeting opnieuw dient uit te stellen
(geheel of gedeeltelijk), dient de ontmoeting te worden gespeeld op
de terreinen van de club die in de officiële kalender als thuisploeg
staat vermeld.
2° Toepassingsmodaliteiten

Met het akkoord van beide kapiteins wordt de ontmoeting
verschoven naar een welbepaalde latere datum.
het

Slechts één enkele speler, vermeld op
ploegensamenstelling, mag worden vervangen.

het

formulier

De kalender van de onderscheiden wedstrijden dient door beide
kapiteins te worden opgemaakt en op het uitslagenblad te worden
vermeld.
De verplichting om de wedstrijden te spelen in de volgorde zoals
vermeld op het formulier met de ploegensamenstelling wordt
opgeheven.

Indien een speler zich niet aanbiedt, verliest zijn ploeg de wedstrijd:
 met 6/0 6/0 score indien de wedstrijd nog niet was
aangevangen (voor dergelijke forfait wordt de
gedragscode niet toegepast) ;
 met opgave (bijv. 2/6 2/1 opgave) indien de wedstrijd
reeds was aangevangen.
c.

Derde geval :

Bij uitstel van een ontmoeting (geheel of gedeeltelijk) kunnen de
clubs die niet tot een overeenkomst komen aangaande het bepalen
van de dag waarop de ontmoeting dient te worden gespeeld.
In dat geval stelt elke club één dag en een uur voor en gaat de
interclubleider over tot loting tussen beide voorstellen. Voor de
organisatieprocedure van de ontmoeting : zie eerste geval.
NA DE ONTMOETING
Art. 27 :
1° Nationale ontmoetingen

Indien de thuisploeg de uitslagen niet heeft meegedeeld van een
ontmoeting waarvoor er geen neutrale interclubleider werd
aangeduid, wordt deze club gesanctioneerd als volgt :

formulier

15 minuten voor het begin van de gedeeltelijke of geheel
onderbroken ontmoeting zal de kapitein een nieuw formulier
ploegensamenstelling
overhandigen
waarop
slechts
1
spelerswijziging ten opzichte van de oorspronkelijke spelerslijst mag
voorkomen. Deze vervanging mag enkel opgesteld worden voor een
wedstrijd die nog niet begonnen was. Tevens dient de rangorde zoals
vermeld op het formulier “ploegensamenstelling” te worden
gerespecteerd.
Indien een ontmoeting verscheidene malen geheel of gedeeltelijk
wordt uitgesteld, kan elke ploeg bij elke hervatting telkens 1 speler
vervangen die ingeschreven is op het voorgaande formulier met de
ploegensamenstelling (voor elke nog niet aangevangen wedstrijd)
die tussen de kapiteins en interclubleider werd uitgewisseld.
Indien op het voorziene uur de spelers van de eerste dubbel en/of
de tweede dubbel niet aanwezig zijn, wint de andere ploeg de
dubbels door opgave (zie art. 25).

Reglementen 2020
Interclubkampioenschappen

Met wederzijds akkoord worden alle uitgestelde ontmoetingen niet
op dezelfde dag gespeeld.

De uitslagen dienen te worden ingediend volgens de richtlijnen die
jaarlijks aan de clubs worden bezorgd door de respectieve liga’s.

Eerste geval :

Slechts 1 enkele speler, vermeld op
ploegensamenstelling, mag worden vervangen.

Tweede geval :

Van zodra de wedstrijdkalender door beide kapiteins werd
opgesteld, worden de wedstrijden als zijnde begonnen beschouwd.

Gewestelijke ontmoetingen:

a.

b.

 eerste overtreding : waarschuwing ;
 vervolgens : boete van 25 €.
Wanneer een ontmoeting geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld,
dienen de organisatorische details (dag, uur) eveneens te worden
medegedeeld volgens de instructies die bij het begin van het seizoen
worden verstrekt.
Elke ploeg behoudt een exemplaar van het uitslagenblad.
2° Gewestelijke ontmoetingen
De uitslagen dienen volgens de richtlijnen van het betreffende
gewestelijk comité te worden medegedeeld.
Art. 28 : Aanwijzing van de winnende ploeg bij gelijke stand in
kampioenschappen met afvalsysteem
Als er in de ontmoetingen een gelijke eindstand wordt bereikt, zal
de winnaar de ploeg zijn die achtereenvolgens:
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a.
het beste saldo winst-verlies van de sets (in enkelspel en
dubbelspel) verloor;

Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de volgende
criteria :

b.
bij gelijkheid van aantal gewonnen partijen en sets, het
beste saldo winst-verlies van de spellen (in enkelspel en dubbelspel)
verloor ;

a.
het verlies van een ontmoeting door forfait binnen de
poule, in dat geval wordt zij automatisch als laatste geklasseerd;
b.

c.
bij gelijkheid van aantal gewonnen partijen, sets en
spellen, het meeste aantal partijen in het enkelspel won.
Bij een nieuwe gelijke stand, zal als winnaar van de ontmoeting de
ploeg worden aangeduid die in het enkelspel;
d.

het minste aantal sets heeft verloren ;

e.
bij gelijk aantal verloren sets het minste aantal spellen
heeft verloren.
f.
Bij een nieuwe gelijke stand is de winnaar van de
ontmoeting de ploeg die het tweede dubbelspel heeft gewonnen.
Art. 29 : Klassering bij kampioenschap met puntenoptelling
De winnende ploeg krijgt 2 punten, de verliezende ploeg krijgt nul
punten, bij gelijke stand qua aantal overwinningen krijgen beide
ploegen elk 1 punt.
In een eerste fase worden enkel deze punten in acht genomen voor
het opstellen van het klassement.
In geval van gelijke stand in de eindrangschikking gelden volgende
bepalingen :
1° Indien de gelijke stand op 2 ploegen betrekking heeft.
a.
indien geen van beide ploegen een ontmoeting door forfait
verloren heeft :
 de uitslag van de ontmoeting tussen deze beide
ploegen wordt in acht genomen: de ploeg die
gewonnen heeft wordt voor de andere ploeg
geklasseerd;
 Indien er een gelijk aantal overwinningen is tussen
deze beide ploegen in hun ontmoeting is art. 28 van
toepassing;
 Indien het een heen- en terugontmoeting betreft,
worden beide ontmoetingen in acht genomen. De
ploeg met het meeste punten (ter herinnering:
overwinning van de ontmoeting = 2 punten; bij
gelijkheid = 1 punt; bij verlies van de ontmoeting = 0
punten) wordt voor de andere geklasseerd. Bij gelijk
aantal punten is art. 29, 2°, c) van toepassing.
b.
indien een ploeg één ontmoeting door forfait heeft
verloren, wordt deze ploeg na de andere ploeg geklasseerd.
c.
indien beide ploegen één ontmoeting door forfait hebben
verloren, is punt a) van dit art. van toepassing.
d.
indien beide ploegen in hun onderlinge ontmoeting forfait
hebben gekregen of gegeven, dan is Art. 29, 2° van toepassing met
volgende wijziging: niet enkel de ontmoetingen tussen deze ploegen
worden meegeteld maar wel alle ontmoetingen binnen de betrokken
poule.
2° Indien de gelijke stand op meer dan 2 ploegen betrekking heeft.
Enkel de uitslagen van de ontmoetingen, tussen deze ploegen
worden in acht genomen om een definitief klassement op te maken.
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het meeste aantal punten;

c.
het meeste aantal overwinningen (in enkelspel en
dubbelspel);
d.
het beste saldo winst-verlies van de sets (in enkelspel en
dubbelspel);
e.
het beste saldo winst-verlies van de spellen (in enkelspel
en dubbelspel).
Evenwel vanaf het ogenblik dat er slechts 2 ploegen ex aequo
overblijven, is art. 29, 1° van toepassing.
Indien nog steeds ex aequo tussen meer dan 2 ploegen, wordt het
klassement via loting opgemaakt.

DIPLOMA’S EN MEDAILLES
Art. 30 :
Aan de clubs en spelers die een nationaal of gewestelijk
interclubkampioenschap hebben gewonnen schenkt de federatie
respectievelijk een diploma en een medaille (acht medailles per
ploeg voor de categorieën Heren, zes medailles per ploeg voor de
andere categorieën).

INBREUKEN-KLACHTENPROCEDURE
Art. 31 :
1° VOOR DE NATIONALE ONTMOETINGEN :
INBREUKEN
Elke inbreuk van administratieve of reglementaire aard vastgesteld
door de Hoofdzetel indien het nationale ontmoetingen betreft en
elke inbreuk vastgesteld door het gewestelijk secretariaat indien het
gewestelijke ontmoetingen betreft, kan worden bestraft, zelfs
indien op het uitslagenblad geen opmerkingen worden vermeld.
KLACHTEN
Klachten dienen conform de bepalingen van art. 22, 3° van
onderhavig reglement vermeld te worden op het uitslagenblad. De
voorzitter of secretaris van de club die een klacht wenst te
formuleren dient het uitslagenblad vergezeld van de formulieren
met de ploegsamenstelling zoals deze door beide kapiteins werden
uitgewisseld en een feitenrapport uiterlijk de eerstvolgende dag na
afloop van de ter discussie staande ontmoeting voor 12u00 te
bezorgen aan de Hoofdzetel van de KBTB via e-mail (per adres:
info@tennisvlaanderen.be). Kopie van deze klacht wordt
onmiddellijk door de Hoofdzetel per e-mail aan de andere club
toegezonden.
SANCTIES
Na de ontvangst van de klacht of de vaststelling van de inbreuk zoals
hierboven beschreven zal het Nationale Interclub Comité
desgevallend een gepaste sanctie voorstellen tegen uiterlijk de
eerstvolgende dinsdag na ontvangst van de klacht voor 12 uur.
In geval van een klacht zullen de betrokken club(s) verzocht worden
de nodige uitleg te verschaffen.
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BEZWAAR
De gesanctioneerde club kan deze sanctie betwisten en de zaak
aanhangig maken bij de Nationale Kamer Interclub. De voorzitter of
secretaris van de club dient hiertoe een gemotiveerd bezwaarschrift
in te dienen op de Hoofdzetel van KBTB via e-mail (per adres:
info@tennisvlaanderen.be). Dit bezwaarschrift dient alle middelen
te bevatten en moet vergezeld zijn van een bewijs van betaling aan
de liga van de betrokken club van een waarborg van 250 euro
afgeleverd door een Belgische bankinstelling. Het bezwaarschrift
dient samen met het bewijs van betaling van de waarborg toe te
komen uiterlijk voor woensdag 12u00. In het geval dat het door de
club ingediende bezwaar minstens deels gegrond wordt verklaard,
wordt de waarborg integraal terug betaald; indien het bezwaar
ongegrond wordt verklaard komt de betaalde waarborg toe aan
KBTB.

De samenstelling van de Gewestelijke Kamer Interclub gebeurt naar
analogie als hoger vermeld voor de nationale ontmoetingen. De
respectievelijke liga’s richten per gewest een Gewestelijke Kamer
Interclub in. Op voordracht van de Gewestelijke Algemene
Vergadering benoemt de Algemene Vergadering van Tennis
Vlaanderen de leden van de Gewestelijke Tuchtkamer voor een
termijn van drie jaar. De belangen van Tennis Vlaanderen worden
waargenomen door een afgevaardigde aangeduid door het
Gewestelijk Comité. Het secretariaat van de Gewestelijke Kamer
Interclub wordt waargenomen door het Gewestelijk Secretariaat.
December 2019

Voor zover geen tijdig bezwaar werd ingediend en/of de waarborg
niet tijdig werd betaald, wordt het bezwaar als niet bestaande
beschouwd en is de sanctie die door het Nationaal Interclub Comité
werd voorgesteld onmiddellijk uitvoerbaar.
SAMENSTELLING NATIONALE KAMER INTERCLUB
De KBTB richt een Nationale Kamer Interclub in die is samengesteld
uit een voorzitter en 2 bijzitters. De voorzitter dient steeds een
jurist te zijn. De algemene vergadering KBTB benoemt voor een
termijn van 3 jaar 3 vaste leden en 6 plaatsvervangers. Hun mandaat
is hernieuwbaar. De vaste leden van elke Interclub Kamer duiden de
voorzitter aan. Het secretariaat van de Interclub Kamer wordt
waargenomen door de Hoofdzetel KBTB.
BEHANDELING VAN HET BEZWAAR
De Nationale Kamer Interclub zetelt de eerstvolgende donderdag om
17u na indiening van het bezwaarschrift. De club kan zich laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Voor zover de
club niet verschijnt op de zitting en ook niet wordt
vertegenwoordigd door een raadsman, wordt de zaak bij verstek
behandeld. De debatten zijn openbaar. De desbetreffende club kan
verzoeken om een behandeling met gesloten deuren waaromtrent
de Nationale Kamer Interclub beslist. De Nationale Kamer Interclub
beslist na kennis genomen te hebben van de mondelinge en
eventuele schriftelijke besluiten. De Nationale Kamer Interclub kan
getuigen horen. De belangen van de KBTB worden waargenomen
door een afgevaardigde aangeduid door het Uitvoerend Comité
KBTB.
Na sluiting van de debatten nemen enkel de leden van de Nationale
Kamer Interclub deel aan het beraad. De Nationale Kamer Interclub
beslist zo nodig met meerderheid van stemmen. De uitspraak van de
Nationale Kamer Interclub wordt door alle leden van deze Kamer
ondertekend en wordt uiterlijk de vrijdag nadien vóór 12u00 via email ter kennis gebracht aan de betrokken club(s). Tegen de
uitspraak van de Nationale Kamer Interclub staat geen verzet of
beroep open.

2° VOOR DE GEWESTELIJKE ONTMOETINGEN
Dezelfde procedure als hoger bepaald voor de nationale
ontmoetingen is naar analogie van toepassing voor de gewestelijke
ontmoetingen. Het bezwaarschrift dient evenwel te worden
ingediend bij het Gewestelijk Secretariaat. Het Gewestelijk Comité
heeft, op gewestelijk niveau, dezelfde bevoegdheden als het
Nationaal Interclub Comité. Als een club een sanctie betreffende
een gewestelijke ontmoeting wil betwisten, dan gebeurt dit bij de
Gewestelijke Kamer Interclub. Het bezwaarschrift dient samen met
het bewijs van betaling van de waarborg toe te komen op het
Gewestelijk Secretariaat.
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APPENDIX A ARBITRAGE
De ontvangende club zal voor elke interclubspeeldag een
interclubleider aanduiden. De interclubleider is een aangesloten
lid, die verantwoordelijk is voor het goede verloop van de
ontmoeting. De interclubleider mag geen coach zijn.

 een interclubleider die niet tot één van de betrokken
clubs behoort.
 per gebruikt terrein: een scheidsrechter met
minimum graad gewestelijk scheidsrechter en die niet

De interclubleider van een ontmoeting in nationale afdeling Heren
en/of Dames, mag in geen geval tijdens dezelfde dag deelnemen
aan een ontmoeting in nationale of gewestelijke afdeling en mag in
geen geval kapitein of niet-spelend kapitein zijn. Een
interclubleider van een ontmoeting in Nationale Afdeling 1 en 2 mag
geen tornooi leiden die dag. Bij inbreuken zijn de sancties
opgenomen in Appendix E Straffen en boete van toepassing.
Elke club gekwalificeerd voor de eindronde (nationaal of
intergewestelijk) moet een interclubleider ter beschikking stellen
om te kunnen voorzien in de aanduiding van een neutrale
interclubleider door de Scheidsrechterscommissie.
Clubs die geen interclubleider ter beschikking stellen tegen uiterlijk
1 augustus (om te voorzien in de aanduiding van een neutrale
interclubleider) worden bestraft met een boete van 100 €.
Indien de ter beschikking gestelde interclubleider een aanduiding
weigert, dan wordt de club eveneens bestraft met een boete van
100 € per speeldag.
De afgevaardigde van de Scheidsrechterscommissie van het gewest
waartoe de thuisploeg behoort, zal overgaan tot aanduiding van de
officials. In geval van afwezigheid van de interclubleider, welke ook
het motief is, geeft de liga aan de thuisploeg de bevoegdheid om
een interclubleider aan te duiden binnen haar club. Uitstel van de
ontmoeting omwille van een afwezige interclubleider is niet
toegelaten.

tot één van de betrokken clubs behoort.
Indien op dezelfde dag 2 of meerdere ontmoetingen doorgaan in
dezelfde club, duidt de gewestelijke scheidsrechterscommissie
waartoe de thuisploeg behoort, slechts 1 enkele interclubleider
aan.
Een club kan een door de federatie aangeduide official niet wraken.
Een club kan een aanvraag indienen opdat een persoon “x” niet als
official zou worden aangeduid voor haar ontmoetingen. Hiertoe
dient de club een gemotiveerd schrijven te richten aan de
Scheidsrechterscommissie die zal oordelen over het gevolg dat aan
deze aanvraag dient te worden gegeven.
Vergoedingen
Elke ploeg betaalt de helft van de verschuldigde vergoeding voor de
officials.
Voor aanvang van de ontmoeting overhandigt elke club het totale
bedrag van de reglementair voorziene vergoeding voor de officials
aan de interclubleider ; deze laatste overhandigt aan elke official
die er recht op heeft de overeenkomstige vergoeding.
De thuisploeg zorgt voor maaltijden en drank voor de officials.

1°

In de nationale afdeling II, Heren en Dames :

Bedrag van de vergoedingen van de officials, aangeduid
door de Scheidsrechterscommissie :

a.

Voor de poule-ontmoetingen :

 Interclubleider : 50 € per dag (60 € indien de

 een interclubleider die minimum de graad van
gewestelijk wedstrijdleider heeft en die niet tot één
van de betrokken clubs behoort.
b.

Voor de ontmoetingen van de eindronde :

interclubleider is aangeduid voor 2 ontmoetingen) +
0,25 €/km met een maximum van 100 km, te betalen
door het gewest van de thuisploeg.
 Scheidsrechter : 45 € per dag + 0,25 €/km met een
maximum van 100 km, te betalen door het gewest van
de thuisploeg.

 een interclubleider die minimum de graad van
nationale wedstrijdleider heeft en die niet tot één
van de betrokken clubs behoort.
 een scheidsrechter in standby die niet tot één van de
betrokken clubs behoort.

Indien een official dient te worden aangeduid die niet tot
het gewest behoort van de thuisploeg, worden de
verplaatsingsonkosten tussen beide clubs verdeeld. Het
bedrag wordt bepaald door het Uitvoerend Comité.
Opmerkingen :

2°
Voor de eindronde van de andere nationale afdelingen
van alle categorieën en voor de intergewestelijke eindronde:
a.

Voor de 1/8°, 1/4° en de halve finales :
 een interclubleider die niet tot één van de betrokken
clubs behoort.

b.

Voor de finale :
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1°
Indien twee of meerdere ontmoetingen op
dezelfde dag in dezelfde club worden gespeeld, ontvangen
de officials slechts één enkele vergoeding.
2°
Deze vergoedingen dienen te worden
uitbetaald ook al worden sommige wedstrijden niet
gespeeld (forfait, onvolledige ploeg, score reeds
behaald,…).
3°
In geval van forfaitverklaring wordt het totaal
van de te betalen vergoedingen betaald door de club die
forfait geeft.
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4°

In geval van uitstel van een ontmoeting :

•

het uitslagenblad en vermeldt dat de

 het totaal van de voor een ontmoeting voorziene

andere ploeg wint met forfaitscore;

vergoedingen wordt gelijk tussen beide clubs

•

verdeeld;

de ontmoeting mag worden gespeeld indien
beide kapiteins akkoord gaan met het feit

 de vergoedingen voor de wedstrijden die niet op de

dat de ploeg die de fout beging de

voorziene datum konden worden gespeeld, worden

ontmoeting verliest met forfaitscore;

door de federatie ten laste genomen. Indien de

•

ontmoeting (geheel of gedeeltelijk) niet kan worden

de sancties voorzien ingeval van forfait
worden automatisch toegepast maar de

gespeeld, zullen de aangeduide officials - indien

individuele uitslagen worden ingetekend.

mogelijk - aanwezig zijn wanneer deze ontmoeting
wordt voortgezet; indien zij evenwel niet aanwezig

de interclubleider vermeldt de vergissing op

kunnen zijn, zal de gewestelijke scheids-

Opgelet !

rechterscommissie waartoe de thuisploeg behoort,

De ploegkapitein blijft de enige verantwoordelijke voor elke
vergissing op de officiële documenten die aan de interclubleider
worden overgemaakt en hij kan zich in geen enkel geval beroepen
op het feit dat de interclubleider zijn documenten niet terdege
heeft nagezien.

andere officials aanduiden.
5°
Indien er onvoldoende scheidsrechters zijn,
dient de interclubverantwoordelijke de nodige schikkingen
te treffen om het goede verloop van de ontmoeting te
waarborgen.
INTERCLUBLEIDER
De interclubleider is belast met o.a. de volgende opdrachten:
1°
Hij organiseert en bereidt de interclubontmoeting voor
o.a. qua terreinverdeling voor de deelnemende ploegen, zorgt voor
de geëigende documenten, de ballen,.....

4°
Hij controleert het bewijs van identiteit dat elke speler
hem dient voor te leggen vooraleer deze zich op het terrein
begeeft.
5°
Hij deelt aan elke kapitein de programmatie van de
wedstrijden en de terreinen mede.
6°
Indien hij scheidsrechters ter beschikking heeft, duidt hij
voor elk van hen de te leiden wedstrijd(en) aan.

2°
Hij zorgt voor het onthaal van de bezoekende ploegen en
verstrekt hen alle nuttige informatie.

7°
Hij zorgt ervoor dat de ontmoetingen op het voorziene
uur kunnen aanvangen.

3°
Hij ontvangt van de kapiteins de formulieren met de
ploegensamenstelling en een kopij van de spelerslijsten. Hij
controleert de onderscheiden documenten vooraleer de
wedstrijden aanvangen.

8°
Indien een ploeg laattijdig aankomt (thuisploeg of
bezoekende ploeg) past hij het reglement toe.

Indien hij een vergissing vaststelt :
a.
die de uitslag van de ontmoeting niet kan beïnvloeden,
verzoekt hij de betrokken kapitein de nodige verbeteringen aan te
brengen ;
b.
die de uitslag van de ontmoeting kan beïnvloeden (teveel
spelers in enkel- en/of dubbelspel,...), roept hij beide kapiteins bij
zich en brengt hij hen van de vergissing op de hoogte.
 Indien de kapitein van de andere ploeg akkoord gaat
om de vergissing recht te zetten :
•

de vergissing wordt rechtgezet ;

•

de interclubleider vermeldt op het
uitslagenblad de vergissing en het akkoord
van de kapitein van de andere ploeg. Deze
laatste tekent “Voor akkoord”.

•

de ontmoeting wordt gespeeld ;

•

de individuele uitslagen en de uitslag van
de ontmoeting worden ingetekend.

 Indien de kapitein van de andere ploeg niet akkoord
gaat om de vergissing recht te zetten :
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9°
Hij bepaalt in samenspraak met de kapiteins het tijdstip
waarop de definitieve samenstelling van de dubbelploegen zal
worden uitgewisseld. In de Nationale Afdeling 1 en 2 de lijst met de
7 enkelspelers bij de Heren (5 spelers bij de Dames).
10°
Hij ontvangt van de kapiteins het formulier
“Ploegensamenstelling dubbel”. In de Nationale Afdeling 1 en 2 de
lijst met de 7 enkelspelers bij de Heren (5 spelers bij de Dames).
Indien hij een vergissing vaststelt, past hij dezelfde procedure toe
als vermeld in 3°.
11°
in.

Hij vult volgens het wedstrijdverloop het uitslagenblad

12°
Hij blijft zoveel mogelijk langs de terreinen teneinde het
goede verloop van de wedstrijden te kunnen volgen ; hij zorgt
ervoor dat alle spelregels worden nageleefd en past, indien nodig,
de gedragscode toe.
13°
Hij vult het uitslagenblad volledig in en verzoekt de
kapiteins hierop hun opmerkingen en klachten te vermelden en het
formulier vervolgens te tekenen.
14°
Hij maakt een schriftelijk verslag op van elke door de
kapiteins geformuleerde opmerking en ondertekent het formulier.
15°
Hij deelt de resultaten mede volgens de richtlijnen van
het comité.
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16°
Hij treft alle reglementaire beslissingen in geval van
slecht weder, invallende duisternis, spelen met kunstlicht,
onderbreking of verlenging van de ontmoeting op indoorterreinen.
Hij noteert de beslissingen van de kapiteins en verzoekt hen te
tekenen “voor akkoord”.

Op gelijk welk ogenblik kan de interclubleider zich laten vervangen
door een ander interclubleider. In dat geval dient hij de kapiteins
van alle ploegen hiervan op de hoogte te brengen. De gewestelijke
comités kunnen andere schikkingen treffen.

17°
Hij organiseert de volledige of gedeeltelijke opschorting
van een ontmoeting en noteert op het uitslagenblad alle praktische
details. Hij laat dit document door beide kapiteins “voor akkoord”
ondertekenen.
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APPENDIX B AFDELING 1 EN 2 NATIONAAL HEREN EN DAMES
Bijzondere bepalingen voor de Nationale Afdeling 1 en 2 Heren en
Dames
1° Procedure voor de loting van de kalender
Afdeling 1 en 2 Nationaal, zowel Heren als Dames, bestaat uit twee
poules van elk vijf ploegen.
De ploegen worden verdeeld in twee poules (A en B) volgens de
punten van de basisspelers.
Er zullen vier reekshoofden (twee per poule) aangeduid worden
volgens de punten van de basisspelers. Hiervoor wordt het aantal
punten van de ploegen in aanmerking genomen zoals vermeld op het
ogenblik van het afsluiten van de inschrijvingen. De ploeg die het
meeste aantal punten totaliseert, wordt als zijnde de sterkste
beschouwd.
Bij ex aequo worden de ploegen van elkaar gescheiden d.m.v.
optelling klassementen (ranking) van de basisspelers (-speelsters).
Het klassement (ranking) dat in aanmerking wordt genomen is deze
van het laatste klassement dat vóór de loting verschenen is. De
speler (speelster) die geen Belgische ranking heeft (zijnde 90 punten
of lager), wordt beschouwd als volgt: 90 punten = 1.000° plaats; 85
punten of lager = 1.500° plaats. De ploeg met het kleinste totaal
wordt als eerste geklasseerd, enz. In geval van een nieuwe ex aequo
wordt een loting uitgevoerd.
De vier reekshoofden worden over de twee poules verdeeld als volgt:
eerst worden het eerste en tweede reekshoofd verdeeld over de
twee poules via loting, vervolgens het derde en vierde reekshoofd
via loting.
De overige zes ploegen worden via loting verdeeld over beide
poules.
Het nummer dat elke ploeg krijgt binnen de poule voor opmaak van
de kalender gebeurt via loting.
Per poule worden vier pouleontmoetingen gespeeld gevolgd door
een eindronde met de eerste twee van elke poule (halve finale
tussen de eerste van de poule A en de tweede van poule B en tussen
de tweede van poule A en de eerste van poule B, gevolgd door de
finale tussen de winnaars van deze ontmoetingen.
Loting van de eindronde: Er word geloot tussen A1 en B1: de
uitgelote ploeg gaat naar lijn 1, de andere gaat naar lijn 3 van de
tabel met 4 ploegen
Om te bepalen welke ploeg thuis speelt wordt een loting uitgevoerd.
Het aanduiden van de ploeg die thuis speelt in de finale zal gebeuren
zoals voorzien in Appendix D.

Dames:
In Afdeling 1 en 2 vangen de ontmoetingen aan om 13u45 (12u45 in
de eindronde) met het uitwisselen tussen de kapiteins en de
interclubleider van het formulier “ploegensamenstelling dubbel”
evenals de ploegensamenstelling waarop de 5 enkelspelers staan
waaruit er 4 worden gekozen. De interclubleider laat om 14u00
(13u00 in de eindronde) de dubbels aanvangen.
Bij slecht weer waardoor de ontmoeting niet kan worden aangevat,
zal de uitwisseling tussen beide kapiteins van de formulieren met de
ploegensamenstelling en de overhandiging van een exemplaar aan
de interclubleider, slechts vijftien minuten voor aanvang van de
wedstrijden plaatsvinden.
3° Aantal terreinen
Bij de Heren dient de thuisploeg drie terreinen ter beschikking te
stellen van de interclubleider, bij de Dames twee terreinen. Een
club die niet beschikt over drie terreinen kan niet spelen in
Nationale Afdeling 1 en/of 2. Eén uur vóór aanvang van de
ontmoeting, dient één terrein ter beschikking te worden gesteld van
de bezoekende ploeg.
4° Ballen
Er wordt in het enkelspel van ballen gewisseld in de derde set. Er
wordt geen ballenwissel voorzien in dubbelspel. Het ballenmerk
wordt bepaald door de thuisploeg, behalve indien dit wordt
opgelegd door het Uitvoerend Comité (zie art. 23 ).
5° Arbitrage
De afgevaardigde van de scheidsrechterscommissie van de liga
waartoe de thuisploeg behoort, gaat over tot aanduiding van de
volgende officials :
 Een interclubleider met als graad minstens nationale
wedstrijdleider (gewestelijke graad in Afdeling 2) die
niet tot één van de betrokken clubs behoort;
 3 scheidsrechters bij de Heren Afdeling 1 (2 bij de
Dames Afdeling 1) die niet tot één van de betrokken
clubs behoort.
 1 scheidsrechter in standby in de Nationale Afdeling 2
Heren en Dames (enkel in de eindronde).
Alle wedstrijden in Nationale Afdeling 1 Heren en Dames, zowel in
het enkelspel als in dubbelspel, dienen te worden gearbitreerd.

2° Aanvang van de ontmoetingen

De ontvangende club biedt aan elke official per prestatie een drank
en 2 broodjes aan en indien hij de ganse dag dient te presteren
wordt hem eveneens een warme maaltijd aangeboden.

Heren:

6° Volgorde der wedstrijden

In Afdeling 1 en 2 vangen de ontmoetingen aan om 10u45 met het
uitwisselen tussen de kapiteins en de interclubleider van het
formulier
“ploegensamenstelling
dubbel”
evenals
de
ploegensamenstelling waarop de 7 enkelspelers staan waaruit er 6
worden gekozen. Om 11u00 laat de interclubleider de dubbels
aanvangen.

In Afdeling 1 en 2 worden de dubbelwedstrijden voor de
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enkelwedstrijden gespeeld. Bij de Heren beginnen de
enkelwedstrijden met de spelers n° 1, 2 en 3, vervolgens n° 4, 5
en 6. Bij de Dames beginnen de enkelwedstrijden met de
speelsters n° 1 en 2, vervolgens n° 3 en 4.
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Op straffe van verlies van de ontmoeting door forfait en een boete,
dienen zich op het door het reglement voorziene uur van de
ontmoeting voldoende spelers aan te melden bij de interclubleider
om de ontmoeting te kunnen winnen, d.w.z. :

•

Hoogte : minimum negen meter ter hoogte
van het net ; drie meter aan het einde van
de uitloopzone ;

•

Uitloop achter de achterste lijn : minimum
vijf meter vijftig ;

 bij de Heren: minimum 4 spelers voor het enkelspel

•

vermeld op het formulier met de
ploegensamenstelling.
 bij de Dames: minimum 3 spelers vermeld op het
formulier met de ploegensamenstelling.
Indien een ploeg bij de Heren slechts 4 of 5 spelers inschrijft (of 3
speelsters bij de Dames), dient zij het formulier
“ploegensamenstelling” in te vullen door te beginnen bij het n° 1.
Op het formulier “ploegensamenstelling” mogen in de rubriek
“enkelspel” maximum 7 spelers (5 spelers bij de Dames) worden
vermeld.

Afstand tussen de terreinen : minimum drie
meter en vijf ;

•

Lichtsterkte : minimum vijfhonderd lux.

Indien de hogervermelde reglementaire afmetingen niet
gerespecteerd worden, dient de thuisploeg minimum één maand
vóór de ontmoeting het schriftelijk akkoord van de bezoekende club
te ontvangen.
Indien de bezoekende club haar akkoord niet geeft, dient de club de
nodige schikkingen te treffen om over een overdekte installatie te
beschikken met de reglementaire afmetingen.
 Bij slecht weer wordt het uur waarop de wedstrijden

Indien een speler zich niet aanbiedt bij de oproep door de
interclubleider voor zijn wedstrijd, verliest hij de wedstrijd met
6/0 en 6/0 ; de interclubleider vult de naam van de verstek
latende speler niet in op het uitslagenblad (hij laat het vakje
blanco).

op overdekte terreinen dienen aan te vangen, bepaald
door de interclubleider na overleg met beide clubs.
 Bij kans op regen kan het aantal overdekte terreinen
voorzien door de thuisploeg (en vóór 1 april
meegedeeld) worden verhoogd indien de bezoekende
ploeg haar schriftelijk akkoord vermeldt op het

7° Uitgestelde ontmoeting
De ontmoeting mag niet worden uitgesteld en dient te worden
beëindigd op de voorziene kalenderdatum. Indien nodig dient op
overdekte terreinen te worden gespeeld.
Elke club deelt tegen uiterlijk 1 april mee op welke terreinbedekking
eventueel indoor zal worden gespeeld. De club dient hierbij de
normen te respecteren (ruimte achter de zijlijnen, lichtsterkte,...)
die door het Interclubcomité worden bepaald (zie 8°).
Indien de ontmoeting geheel of gedeeltelijk op indoorterreinen
dient te worden gespeeld, moet elke ploeg een kwartier op deze
indoorterreinen kunnen trainen alvorens de ontmoeting aan te
vangen of voort te zetten.
Indien de ontmoeting wegens slecht weer niet kan doorgaan op club
A die in de officiële kalender als thuisploeg staat aangeduid en
indien club A heeft medegedeeld dat de ontmoeting in dat geval
indoor zou worden gespeeld in een andere club B, dient de
ontmoeting uiteindelijk indoor te worden gespeeld in club B, zelfs
indien de outdoorterreinen in club B bespeelbaar zijn. Indien beide
kapiteins en club B echter akkoord gaan, kunnen de
outdoorterreinen van club B gebruikt worden.

uitslagenblad.
 Wedstrijden aangevangen op overdekte terreinen
dienen te worden beëindigd op overdekte terreinen.
 Indien de outdoorterreinen opnieuw bespeelbaar
worden, dienen de niet aangevangen wedstrijden op
overdekte terreinen op outdoorterreinen te worden
gespeeld.
9° Opdracht van de interclubleider en arbitrage
Behoudens de opdrachten zoals omschreven in Appendix A arbitrage
beslist de interclubleider over de toewijzing van de terreinen.
Hij zal rekening houden met de weersomstandigheden, met de duur
van de 1e wedstrijd op het hoofdterrein. Indien hij het opportuun
acht zal hij de wedstrijd tussen beide nrs. 1 op een ander terrein
laten doorgaan.
De thuisploeg deelt aan de interclubleider mede welk terrein als
“hoofdterrein” dient te worden beschouwd.
10° Wedstrijden op indoorterreinen

8° Ontmoetingen op indoorterreinen

Het uur waarop de wedstrijden indoor dienen aan te vangen, wordt
bepaald door de interclubleider, na overleg met beide kapiteins.

In geval van regen wordt er gebruik gemaakt van indoorterreinen.

11° Aanvraag tot toevoeging

 Minimum twee terreinen dienen ter beschikking te
worden gesteld van de interclubleider. De
interclubleider dient bij voorrang de aan de gang
zijnde wedstrijden te laten beëindigen en vervolgens
treft hij een beslissing aangaande de toewijzing van de
terreinen.
 De volgende afmetingen dienen te worden
gerespecteerd :
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De aanvraag tot toevoeging dient tegen uiterlijk 15 juli aan het
Algemeen Secretariaat te worden toegezonden.
12° Gekwalificeerde spelers voor Nationale Afdeling 1
Een ploeg mag in geen geval een speler opstellen waarvan het
klassement lager is dan 75 punten. Elke lager geklasseerde speler
wordt aanzien als een niet-gekwalificeerde speler (zie sancties in
Appendix E)
13° Boetes in geval van onvoldoende punten opgesteld zowel in
enkel als dubbel.
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Indien 1 (of beide) ploeg(en) er niet in slaagt voldoende punten op
te stellen, zowel in enkel als in dubbel, (cf. Art. 20, 1°, a) wordt de
ontmoeting gespeeld doch wordt de inbreuk als volgt bestraft:

 eerste inbreuk : boete van 750 €.
 tweede inbreuk : boete van 1.500 €.
 derde en volgende inbreuk(en): boete van 2.500 €.

APPENDIX C VERDELING VAN DE AFDELINGEN
KWALIFICATIE
AFDELINGEN

VAN

DE

PLOEGEN

VOOR

DE

NATIONALE

1° Categorieën Heren en Dames
De ploegen zijn gekwalificeerd en geklasseerd in de nationale
afdelingen volgens:
 Het algemeen klassement van het voorgaande jaar
overeenkomstig het systeem “stijgen en dalen”.
 De som van de punten van de basisspelers
ingeschreven op de spelerslijst.
Een club kan in geen geval spelers opstellen met een klassement
lager dan 75 punten in Nationale Afdeling 1 Heren en Dames, 20
punten in alle andere afdelingen. Een speler met klassement of
gelijkgesteld klassement lager dan dit klassement is dus een nietgekwalificeerde speler (zie sancties in Appendix E Straffen en
boetes)
a.

Aantal ploegen per categorie

Een club kan maximaal 1 ploeg in Afdeling 1 hebben en 1 ploeg in
Afdeling 2 (zowel in Heren als Dames). Een club kan maximum 1
ploeg per poule (max. 4 ploegen in totaal) hebben in Afdeling 3
Heren. Er is geen beperking op het aantal ingeschreven ploegen per
club in Afdeling 3 Dames en Afdeling 4 Heren.
In Nationale Afdeling 3 en 4 Heren en Nationale Afdeling 3 Dames:
Wanneer twee of drie ploegen van dezelfde club in dezelfde afdeling
uitkomen, worden zij in verschillende poules ondergebracht.
b.

Samenstelling van de afdelingen

Het opstellen van de afdelingen gebeurt enerzijds in functie van het
algemeen klassement van het voorgaande jaar, anderzijds in functie
van het totaal aantal punten van de basisploeg.

nieuwe gelijkheid zal er een loting uitgevoerd worden door het
Interclubcomité KBTB.
- Heren II : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De 2 finalisten van de eindronde van Afdeling 3 van
het voorgaande jaar, behalve indien de punten van de
basisploeg van 1 van hen (of beiden) het toelaten om
direct naar Afdeling 1 te gaan.
 De 2 dalers uit Afdeling 1 van het voorgaande jaar
(zijnde de laatste van elke poule), behalve indien de
ploeg onvoldoende punten verzamelt om in Afdeling 2
te spelen. In dat geval zal ze in een lagere Afdeling
worden geplaatst overeenkomstig het aantal punten.
 De volgende ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren.
Om één of meerdere eventuele lege plaatsen op te vullen, wordt
de volgende ploeg geselecteerd die het hoogste aantal punten
totaliseert. In geval van gelijkheid tussen 2 ploegen, wordt de
Belgische ranking van elke speler in acht genomen. In geval van
een nieuwe gelijkheid zal er een loting uitgevoerd worden door het
Interclubcomité KBTB.

- Heren III : vierentwintig ploegen (vier poules van zes)
 De 4 finalisten van de eindronde van Afdeling 4 van
het voorgaande jaar, behalve indien de punten van de
basisploeg van 1 van hen (of beiden) het toelaten om
direct naar een hogere Afdeling te gaan.
 De 2 dalers uit Afdeling 2 van het voorgaande jaar
behalve indien de ploeg onvoldoende punten
verzamelt om in Afdeling 3 te spelen. In dat geval zal

HEREN
- Heren I : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De 4 halve finalisten van de eindronde van Afdeling 1
van het voorgaande jaar.
 De kampioen van de eindronde van Afdeling 2 van het
voorgaande jaar.
 De 5 ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren. Indien 2 of meerdere ploegen een gelijk
aantal punten hebben, wordt de ploeg geselecteerd
waarvan de Belgische ranking van de spelers het
hoogste is.
Om één of meerdere eventuele lege plaatsen op te vullen, wordt de
volgende ploeg geselecteerd die het hoogste aantal punten
totaliseert. In geval van gelijkheid tussen 2 ploegen, wordt de
Belgische ranking van elke speler in acht genomen. In geval van een

Reglementen 2020
Interclubkampioenschappen

ze in een lagere Afdeling worden geplaatst
overeenkomstig het aantal punten.
 De volgende ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren.
Om één of meerdere eventuele lege plaatsen op te vullen, wordt de
volgende ploeg geselecteerd die het hoogste aantal punten
totaliseert. In geval van gelijkheid tussen 2 ploegen, wordt de
Belgische ranking van elke speler in acht genomen. In geval van een
nieuwe gelijkheid zal er een loting uitgevoerd worden door het
Interclubcomité KBTB.
- Heren IV : x poules van zes ploegen
 De 4 dalers uit Afdeling 3 van het voorgaande jaar
behalve indien de ploeg niet minstens 525 punten
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verzamelt. In dat geval zal deze ploeg niet deelnemen

Categorie

Afd.

in de nationale afdeling.
 De overgebleven ploegen met minstens 525 ptn.

Aantal

Aantal

ploegen

ploegen voor

Stijgers

Dalers

de eindronde
DAMES
- Dames I : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De 4 halve finalisten van de eindronde van afdeling 1
van het voorgaande jaar.
 De winnaar van de eindronde van afdeling II van het
voorgaande jaar.
 De 5 ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren.

Heren

I

2x5

-

-

2

Heren

II

2x5

4

1

2

Heren

III

4x6

8

2

4

Heren

IV

?x6

16

4

-

Dames

I

2x5

-

-

2

Dames

II

2x5

4

1

2

Dames

III

?x6

12

2

-

Om één of meerdere eventuele lege plaatsen op te vullen, wordt
de volgende ploeg geselecteerd die het hoogste aantal punten
totaliseert. In geval van gelijkheid tussen 2 ploegen, wordt de
Belgische ranking van elke speler in acht genomen.
- Dames II : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De twee finalisten van de eindronde van Afdeling 3 van
het voorgaande jaar, behalve indien de punten van de

Rekening houdende met punt c: indien een club een ploeg heeft
in afdeling 1 en een ploeg in afdeling 2, neemt de ploeg van
afdeling 2 deel aan de eindronde indien zij gekwalificeerd is.
Indien deze ploeg in aanmerking komt om te stijgen en indien
de ploeg van afdeling 1 niet zakt, dan mag deze ploeg niet naar
afdeling 1 stijgen.

basisploeg van 1 van hen (of beiden) het toelaten om
direct naar Afdeling 1 te gaan.
 De 2 dalers uit Afdeling 1 van het voorgaande jaar
(zijnde de laatste van elke poule), behalve indien de
ploeg onvoldoende punten verzamelt om in Afdeling 2
te spelen. In dat geval zal ze in een lagere Afdeling
worden geplaatst overeenkomstig het aantal punten.
 De volgende ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren.
Om één of meerdere eventuele lege plaatsen op te vullen, wordt de
volgende ploeg geselecteerd die het hoogste aantal punten
totaliseert. In geval van gelijkheid tussen 2 ploegen, wordt de
Belgische ranking van elke speler in acht genomen.

Eindronde

In de afdelingen die uit meerdere poules bestaan, zijn de
ploegen die respectievelijk als eerste en tweede eindigden
binnen elke poule, gekwalificeerd voor deelname aan de
eindronde.
De clubs die niet deelnemen aan de eindronde (omdat ze forfait
geven of krijgen) komen niet in aanmerking om te stijgen.
e.

Dalen

Een ploeg die daalt bevindt zich minstens in de lagere afdeling
het jaar daarop, dit ongeacht het aantal punten van de
basisploeg. Maar indien het aantal punten van de basisploeg

- Dames III :

niet voldoet voor deze lagere afdeling, dan zal ze in een nog

 2 dalers uit Afdeling 2 van het voorgaande jaar
behalve indien de ploeg niet minstens 345 punten
verzamelt. In dat geval zal deze ploeg niet deelnemen
in de nationale afdeling.
 De overgebleven ploegen met minstens 345 ptn.
Wanneer een club over één of meerdere gekwalificeerde ploegen
beschikt, dient de club de deelname aan het Algemeen Secretariaat
te bevestigen via het inschrijvingsformulier. Dit formulier dient
vergezeld te zijn van de spelerslijst van de gekwalificeerde ploegen.
c.

d.

Verdeling van de ploegen

lagere afdeling geplaatst overeenkomstig het aantal punten
van de basisploeg.
Een ploeg die daalt uit Afdeling 1 of 2 mag niet vervangen
worden in dezelfde afdeling door een andere ploeg van
dezelfde club.
2° Leeftijdscategorieën
Het systeem van “stijgen en dalen” is niet van toepassing.
a.

Aantal ploegen per categorie
 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen
inschrijven;
 Een club kan geen 2 ploegen hebben in Afdeling 1,
behalve in Heren 35 en Dames 25. Indien de club 2
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ploegen heeft in Afdeling I, worden deze in
verschillende poules ondergebracht.
 Andere afdelingen : indien meerdere ploegen van
dezelfde club in dezelfde afdeling uitkomen, zullen zij
zo mogelijk in verschillende poules worden
ondergebracht ;
 Indien een club meer dan 2 gekwalificeerde ploegen
heeft in Afdeling 1 Heren 35 en Dames 25, verwittigt
het Algemeen Secretariaat de club die haar
spelerslijsten moet wijzigen teneinde slechts 2 ploegen
te hebben in Afdeling 1. Indien een club meer dan 1
gekwalificeerde ploeg heeft voor Afdeling 1 in de
andere categorieën, verwittigt het Algemeen
Secretariaat de club die haar spelerslijst moet wijzigen
teneinde slechts 1 ploeg in Afdeling 1 te hebben. In dit
geval mag de geschrapte ploeg van Afdeling 1 niet
meer punten totaliseren dan de eerste ploeg in
Afdeling 2.
b.
Ploegensamenstelling
leeftijdscategorieën

Afd. I

in

de

onderscheiden

Afd. III

Afd. IV

3° Heren, Dames en leeftijdscategorieën
Ex aequo gevallen bij de samenstelling van de onderscheiden
afdelingen.
In alle afdelingen wordt, behalve in de Nationale Afdelingen
Heren en Dames, om twee of meerdere ploegen met hetzelfde
aantal punten van elkaar te scheiden, een loting georganiseerd.
In de Nationale Afdelingen Heren en Dames worden de ploegen
bij ex aequo van elkaar gescheiden door de Belgische
(rangnummer) klassementen van de basisspelers (-speelsters) op
te tellen. Het klassement (rangnummer) dat in aanmerking
worden genomen zijn deze van het laatste klassement dat vóór
de loting verschenen is. De speler (speelster) die geen Belgische
ranking (dus 90 punten of lager geklasseerd) heeft, wordt
meegeteld als volgt: : 90 punten = 1.000° plaats; 85 punten of
lager = 1.500° plaats. De ploeg met het kleinste totaal wordt als
eerste geklasseerd, enz. In geval van een nieuwe ex aequo wordt
een loting uitgevoerd.

Ploegensamenstelling

EINDRONDE

De 6 ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren. In Heren 35 en Dames 25: de twaalf
ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren, de ploegen worden in 2 poules
ondergebracht. In de andere categorieën, de zes
ploegen die het grootste aantal punten
totaliseren

a.

De 12 ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren na de ploegen gekwalificeerd voor
Afd. I; deze ploegen spelen in 2 poules.

Afd. II

qua niveauverschil tussen de ploegen, dan behoudt het
interclubcomité zich het recht de ploegen zodanig te verdelen
dat er een optimale puntenspreiding per afdeling wordt bereikt.
Het kan daarom opportuun of noodzakelijk zijn om Afdelingen
niet met een exact veelvoud van 6 ploegen te laten doorgaan.

De 24 ploegen die het hoogste aantal punten
totaliseren na de ploegen gekwalificeerd voor
afdeling II; deze ploegen spelen in 4 poules.
het aantal poules en het aantal ploegen per poule
worden bepaald in functie van het totaal aantal
ploegen binnen deze afdeling.
Indien er in Afdeling IV 72 ploegen of meer zijn,
wordt een Afdeling V opgericht: 48 ploegen in
Afdeling IV en de overige ploegen gaan naar
Afdeling V.

Eindronde van de nationale afdelingen

In alle afdelingen die uit meerdere poules bestaan, zijn de
ploegen die respectievelijk als eerste en tweede binnen elke
poule eindigden, gekwalificeerd voor deelname aan de
eindronde.
b.

Eindronde van de gewestelijke afdelingen

De intergewestelijke eindronde wordt via rechtstreekse
uitschakeling betwist tussen 10 ploegen verdeeld als volgt :


5 ploegen van Tennis Vlaanderen;



5 ploegen van de Association Francophone de Tennis.

Van zodra de gewestelijke interclubcompetitie beëindigd werd,
deelt het Gewestelijk Secretariaat aan de Hoofdzetel de lijst
mee van de ploegen die aan de eindronde zullen deelnemen.
Indien een gewest van een liga geen ploegen heeft in een
bepaalde afdeling, dan krijgt het gewest met de meest
ingeschreven ploegen van die liga een tweede ploeg
toegewezen. Indien 2 gewesten hetzelfde aantal ingeschreven
ploegen hebben, dan krijgt het gewest waarvan de ploeg
gemiddeld het meeste punten heeft opgesteld een tweede ploeg
toegewezen.

Indien er te weinig ploegen zijn ingeschreven en hierdoor
ontstaat een onevenwicht in de Afdelingen, zowel qua aantal als
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APPENDIX D LOTING
Het bevoegde comité kijkt de inschrijvingen na en bereidt de loting
voor.
Behalve in Nationale Afdeling Heren en Dames 1 en 2 wordt de loting
van de samenstelling van de poules via de computer uitgevoerd met
inachtname van Appendix D
LOTING
De loting voor de tabellen met rechtstreekse uitschakeling wordt
uitgevoerd als volgt:


Voor de tabellen met vier, acht of zestien ploegen,
wordt de eerst uitgelote ploeg bovenaan de tabel
geplaatst, de tweede uitgelote ploeg wordt onder de
eerste uitgelote ploeg geplaatst enz.



Voor de andere tabellen wordt eerst de eerste ronde
ingevuld door bovenaan te beginnen, vervolgens wordt
de tweede ronde ingevuld door bovenaan te beginnen.



Vervolgens wordt de kalender volgens het officiële
rooster opgemaakt (zie bijlage 7).

Evenwel zal in Afdeling I van alle categorieën, behalve Heren,
Dames, Heren 35 en Dames 25, de ontmoeting tussen beide ploegen
met het hoogste aantal punten op de laatste overeenkomstige
kalenderdatum worden gespeeld.
b.

Eindronde :

Bij de loting wordt de volgende procedure toegepast:
 In de eerste ronde speelt een club die eerste eindigde
in haar poule de eerste ontmoeting “at home”.
 Er wordt geen rekening gehouden met het feit of een
club al dan niet tot een bepaald gewest behoort.
 De verplaatsingen verricht in het kader van
ontmoetingen in de kwalificatiepoule, worden niet in
aanmerking genomen.

1° Nationale Afdelingen
a.

Procedure van de loting voor de schiftingsronde :

Wanneer een club 2 of meerdere ploegen inschrijft in categorieën
waarvan de ontmoetingen op dezelfde dag worden gespeeld, zal de
loting zodanig worden georganiseerd dat een evenwichtige verdeling
wordt gemaakt tussen de ontmoetingen die thuis en op verplaatsing
worden gespeeld.
De loting wordt uitgevoerd als volgt :

 Er worden geen reekshoofden aangeduid.
 Voor haar eerste ontmoeting zal een club die in haar
poule als eerste eindigde, indien mogelijk, uitkomen
tegen een club die in een andere poule als tweede
eindigde. Indien, de tabel evenwel niet uit 8, 16 of 32
ploegen bestaat en de vrijgestelde ploegen voor de 1e
ronde zeker zijn te kunnen stijgen naar een hogere
afdeling, worden de ploegen die hun poule hebben
gewonnen bij voorrang in de 2e ronde geplaatst.
 Een club die als eerste in haar poule eindigt kan enkel



Rekening houdende met het totaal aantal punten van

in de finale uitkomen tegen de club die in dezelfde

de 6 basisspelers worden alle ploegen onderverdeeld

poule als tweede eindigde.

in een gelijk aantal groepen van ploegen. Uit deze
groepen van ploegen worden de poules van de afdeling
samengesteld. De ploegen met het meeste aantal
punten worden in een eerste groep ondergebracht, de
volgende in een tweede groep, enz.
In geval van ex aequo wordt volgende regel toegepast:
In de Nationale Afdelingen Heren en Dames worden de
ploegen bij ex aequo van elkaar gescheiden door de
Belgische (rangnummer) klassementen van de
basisspelers (-speelsters) op te tellen. Het klassement
(rangnummer) dat in aanmerking worden genomen zijn
deze van het laatste klassement dat vóór de loting
verschenen is. De speler (speelster) die geen Belgische
ranking (dus 90 punten of lager geklasseerd) heeft,
wordt meegeteld als volgt: : 90 punten = 1.000°
plaats; 85 punten of lager = 1.500° plaats. In geval van
een nieuwe ex aequo wordt een loting uitgevoerd..


Elke poule wordt samengesteld door een ploeg uit elk
van deze groepen te loten, zonder rekening te houden
met het al dan niet behoren van een club tot een
bepaald gewest.



In elke poule wordt het nummer dat aan elke club
wordt toegekend, via loting bepaald.
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Het comité kan voor het goede verloop van de eindronde andere
maatregelen treffen.
2° Gewestelijke afdelingen
De kalender wordt opgemaakt aan de hand van de procedure welke
door elk gewestelijk comité wordt bepaald.
3° Intergewestelijke eindronde
De loting wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met het al
dan niet behoren van een club tot een bepaald gewest; er worden
geen reekshoofden aangeduid.
Wanneer er 2 ploegen van hetzelfde gewest betrokken zijn, kunnen
deze ploegen slechts in de finale tegen elkaar uitkomen. Wanneer
er meer dan 2 ploegen van hetzelfde gewest betrokken zijn, kunnen
deze ploegen, indien mogelijk, in de eerste ronde niet tegen elkaar
uitkomen.
De verplaatsingen die gemaakt werden naar aanleiding van
ontmoetingen betwist in de kwalificatiepoule, worden niet in
aanmerking genomen.
AANDUIDING VAN DE THUISPLOEG
1° Kampioenschappen in poules
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Volgens het officiële rooster (zie bijlage 7).
Voor de organisatie van wedstrijden die onder hun bevoegdheid
ressorteren, kunnen de gewestelijke comités andere schikkingen
treffen.
2°
Kampioenschappen
met
rechtstreekse
uitschakeling
(gewestelijke, nationale of intergewestelijke eindronde).
a.
Voor de eerste ronde worden de wedstrijden gespeeld op
de banen van de eerst uitgelote club.
b.
Voor de andere ronden worden de wedstrijden gespeeld
op de banen van de club die volgens de kalender het hoogste aantal
uitwedstrijden totaliseert (zelfs indien de voorziene bezoekende
ploeg de verplaatsing niet heeft gemaakt omdat de thuisploeg
forfait heeft verklaard of gekregen heeft). In die wedstrijden zijn de
verplaatsingen die nodig waren om een onderbroken ontmoeting te
beëindigen of een in haar totaliteit uitgestelde ontmoeting te
beginnen, niet inbegrepen.

d.
Bij gelijkheid van uitwedstrijden worden de wedstrijden
gespeeld op de banen van de eerst uitgelote club.
Een club die vermeld staat als “thuisploeg” in de officiële kalender
en die op verplaatsing dient te spelen omdat zij niet over de
installaties beschikt zoals bepaald in art. 4, 1° paragraaf en die
bovendien niet binnen de daartoe voorziene tijdsspanne een club
binnen haar gewest heeft aangeduid waar de ontmoeting zou kunnen
worden gespeeld, wordt beschouwd als hebbende “thuis” gespeeld
terwijl de tegenstander wordt beschouwd als hebbende “op
verplaatsing” gespeeld.
Wanneer tijdens de intergewestelijke eindronde beide betrokken
clubs niet over installaties beschikken die conform zijn aan art. 4,
1° paragraaf en zij binnen de daartoe voorziene tijdsspanne in hun
gewest geen club hebben aangeduid waar de ontmoeting zou kunnen
worden gespeeld, zal de ontmoeting doorgaan in een door het
interclubcomité aangeduide club.

c.
Een club die in de eerste ronde vrijgesteld was, wordt
geacht een thuiswedstrijd te hebben gespeeld.
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APPENDIX E STRAFFEN EN BOETES
1.
Elke overtreding, zelfs te goeder trouw, van de regels
opgelegd door dit reglement en van die aard dat zij de uitslag van
de ontmoeting wijzigen, zal voor de ploeg die ze beging het verlies
van de ontmoeting met forfaitscore voor gevolg hebben.

 indien forfait vóór het opmaken van de kalender:
boete van 100 €
 indien forfait na het opmaken van de kalender : boete
van 250 €.

2.
Een boete van 25 € zal worden opgelegd aan de clubs voor
elke richtlijn van onderhavig reglement die niet werd nageleefd en
waarvoor nog geen boete werd voorzien.
3.
Indien een nationale ploeg forfait geeft vóór aanvang van
of tijdens de kampioenschappen, dan is het niet toegelaten dat de
basisspelers van deze ploeg in een gewestelijke afdeling spelen.
4. SANCTIES IN GEVAL VAN FORFAITVERKLARING DOOR EEN CLUB
NATIONALE AFDELINGEN HEREN EN DAMES

2° voor één ontmoeting
 indien forfait meer dan 48 uur vóór aanvang van de
ontmoeting : boete van 50 € ;
 indien forfait minder dan 48 uur vóór aanvang van de
ontmoeting : boete van 100 €
3° voor twee ontmoetingen

1° Voor de ganse competitie (algemeen forfait)
 diskwalificatie ;
 boete van 5.000 € in afdeling I en 2;

 boete van 200 € voor dit tweede forfait.

 boete van 800 € in de andere afdelingen Heren en
Dames.
Opmerking : een forfait voor de eindronde wordt beschouwd als een
algemeen forfait.
2° voor één ontmoeting
In Afdeling 1 en 2 Heren en Dames: boete van 2.500 €

GEWESTELIJKE AFDELINGEN
1° voor de ganse competitie (algemeen forfait)
 indien forfait vóór het opmaken van de kalender :
boete van 50 €
 indien forfait na het opmaken van de kalender : boete
van 250 €.

In alle andere Afdelingen Heren en Dames:
 forfait meer dan 48 uur vóór aanvang van de
ontmoeting : boete van 150 € ;
 forfait minder dan 48 uur vóór aanvang van de
ontmoeting : boete van 250 €.
3° voor twee ontmoetingen

2° voor één ontmoeting
 indien forfait meer dan 48 uur vóór aanvang van de
ontmoeting : boete van 50 € ;
 indien forfait minder dan 48 uur voor aanvang van de
ontmoeting : boete van 100 €.

In Afdeling 1 en 2 Heren en Dames:
 diskwalificatie ;
 boete van 5.000 €
 zakken van minstens één afdeling. Indien de ploeg het
volgende jaar onvoldoende punten heeft voor deze
lagere afdeling waarin ze na diskwalificatie zou
terecht komen, zal ze in een nog lagere Afdeling
worden geplaatst overeenkomstig het aantal punten
van de basisploeg.
In alle andere Afdelingen Heren en Dames:
 diskwalificatie;
 boete van 500 € (voor deze 2e forfait);
 zakken van minstens één afdeling (behalve in de
laagste nationale afdeling).

NATIONALE AFDELINGEN LEEFTIJDSCATEGORIEËN
1° voor de ganse competitie (algemeen forfait)
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3° voor twee ontmoetingen
 diskwalificatie ;
 boete van 200 € voor dit tweede forfait.
5.
Behalve de toepassing van punt 1 en 2 van onderhavig
artikel :
Elke foutieve of fictieve vermelding op het uitslagenformulier,
ingeschreven om gelijk welke reden, zal voor beide clubs een boete
met zich meebrengen van elk 125 € en de diskwalificatie van beide
ploegen.
6.
Aan de club die in overtreding is met art. 23 (ballen) zal
een boete van 125 € worden opgelegd.
7.
Indien een ploeg één of meerdere niet gekwalificeerde
spelers opstelt, worden de volgende sancties toegepast :
 verlies van de ontmoeting door forfait ;
 boete van 200 € tijdens nationale ontmoetingen;
 boete van 50 € tijdens gewestelijke ontmoetingen.

100

8.
IN ALLE AFDELINGEN: Wanneer 2 clubs die in een
ontmoeting tegen elkaar dienen uit te komen forfait geven of
verklaard worden, wordt elk van beide clubs gesanctioneerd als
volgt :

 verlies van de ontmoetingen waaraan deze speler
heeft deelgenomen met forfaitscore indien de
vaststelling gebeurt voor aanvang van de eindronde.
Indien de vaststelling gebeurt in de eindronde: verlies
van de laatste ontmoeting waaraan de speler heeft

 boete van 75 euro indien het forfait gegeven wordt
minstens 48 uur voor de in de kalender voorziene
datum en uur van de ontmoeting ;
 boete van 150 euro indien het forfait gegeven wordt
minder dan 48 uur voor de in de kalender voorziene
datum en uur van de ontmoeting.

deelgenomen;
 boete van 50 € per speler en per ontmoeting waaraan
hij heeft deelgenomen.
10.
Voor alle gevallen van sanctionering met een nederlaag
met forfaitscore, waarvoor in onderhavig reglement geen
afzonderlijke boete werd voorzien, een boete van 150 euro.

9.
Indien het door de club voorgestelde klassement niet de
echte waarde van de speler weergeeft (over- of onderklassering),
zullen t.o.v. de club volgende sancties worden getroffen :
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APPENDIX F BEHEER VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De organisatie, het beheer en het toezicht op de
interclubkampioenschappen valt onder de bevoegdheid van het
nationaal interclubcomité en van de gewestelijke comités.
NATIONAAL INTERCLUBCOMITE
Dit comité bestaat uit vier leden die door het Uitvoerend Comité
worden benoemd. Tevens zullen plaatsvervangers worden aangeduid
opdat op alle vergaderingen steeds vier leden aanwezig zouden zijn.
Opdrachten van het Nationaal Interclubcomité
1.
Het nationaal interclubcomité stelt het algemene
interclubreglement op, na de commissievoorstellen te hebben
besproken ;
2.
Het organiseert de interclubkampioenschappen van de
nationale afdelingen (zie art. 3. 1 ) ;
3.

GEWESTELIJKE COMITES
De gewestelijke comités zijn belast met de organisatie, het beheer
en het toezicht op de gewestelijke interclubwedstrijden (zie art.
3.2).
Bij de toepassing van de interclubreglementen hebben de
gewestelijke comités ten overstaan van de deelnemende clubs aan
de gewestelijke interclubwedstrijden dezelfde bevoegdheid als het
nationaal comité ten overstaan van de deelnemende ploegen aan de
nationale interclubwedstrijden.
NATIONALE INTERCLUBCOMMISSIE
De commissie stelt aan het Nationaal Interclubcomité
reglementswijzigingen voor en houdt hierbij rekening met de
voorstellen ingediend door de clubs, de effectieve leden, de comitéen commissieleden.

Het organiseert de intergewestelijke eindronde ;

4.
Het waakt over de toepassing van de reglementen bij elk
geschil dat ter gelegenheid van de organisatie en het verloop van de
interclubwedstrijden zou kunnen rijzen ;
5.

Het bepaalt bij loting de volgorde van de wedstrijden ;

6.
Het stelt de overtredingen van onderhavig reglement vast,
ontvangt de klachten van de clubs en stelt de gebeurlijke sancties
voor in toepassing van het interclubreglement.
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APPENDIX G WAT MAG GEWIJZIGD WORDEN DOOR DE GEWESTEN?
De liga’s mogen andere schikkingen treffen dan deze voorzien in art.
14, derde paragraaf.
De gewestelijke comités mogen voor wedstrijden die onder hun
bevoegdheid vallen, andere schikkingen treffen dan deze voorzien
in:
 Art. 2 “Coach”
 Art. 4, 1°
 Art. 8, 4° en 5°
 Art. 13 2°
 Art. 15
 Art. 20 2° a) laatste paragraaf,
 Art. 23 vierde , vijfde en zesde paragraaf
 Art. 26 tweede en vierde paragraaf
 Art. 28
 Art. 29, eerste paragraaf, 1° en 2°
 Appendix A laatste paragraaf
 Appendix D, aanduiding thuisploeg, 1°

APPENDIX H HERENCOMPETITIE MET 4 SPELERS
De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing voor de
competitie Heren met 4 spelers:

vinden plaats op zondag en beginnen om 9u45 (cfr.
Art. 15)

 Speeldag: De officiële speeldag is zondag.
Het betreffende gewest bepaalt het aanvangsuur
(voor- of namiddag) van de poule-ontmoetingen en de
gewestelijke eindronde (zie gewestelijke richtlijnen).
De ontmoetingen van de intergewestelijke eindronde
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BIJLAGE 1 : PLOEGENSAMENSTELLING
Zie Elit-clubtoepassing.

BIJLAGE 2 : GEBOORTEDATA VOOR DE KWALIFICATIE IN DE
ONDERSCHEIDEN LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Jaar

Heren 35

Heren 45

Heren 55

2020

31.12.85 of vroeger

31.12.75 of vroeger

31.12.65 of vroeger

Jaar

Heren 60

Heren 65

Heren 70

2020

31.12.60 of vroeger

31.12.55 of vroeger

31.12.50 of vroeger

Jaar

Dames 25

Dames 35

Dames 45

2020

31.12.95 of vroeger

31.12.85 of vroeger

31.12.75 of vroeger

Jaar

Dames 55

U9

U11

2020

31.12.65 of vroeger

01.01.11 of later

01.01.09 - 31.12.10

Jaar

U13

U15

U17

2020

01.01.07 - 31.12.08

01.01.05 - 31.12.06

01.01.03 - 31.12.04
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BIJLAGE 3: INSCHRIJVINGSFORMULIER (VOLWASSENEN & JEUGD)
Zie Elit-clubtoepassing.

BIJLAGE 4: SPELERSLIJST
Zie Elit-clubtoepassing.

BIJLAGE 5: UITSLAGENBLAD
Zie Elit-clubtoepassing.

BIJLAGE 6: AANVRAAG TOT TOEVOEGING AAN DE SPELERSLIJSTEN
Zie Elit-clubtoepassing.

BIJLAGE 7: OFFICIEEL ROOSTER VOOR DE LOTING
Poule van drie ploegen
1x2

3x1

2x3

Poule van vier ploegen
1x2

2x4

3x2

3x4

1x3

4x1

Poule van vijf ploegen
1x2

2x3

3x5

5x4

4x1

3x4

5x1

4x2

1x3

2x5

5

4

1

2

3

Poule van zes ploegen
1x2

2x6

3x2

2x4

5x2

3x4

4x5

5x1

1x6

6x3

5x6

1x3

6x4

3x5

4x1

Poule van zeven ploegen
1x2

4x5

3x7

2x6

5x1

7x4

6x3

3x4

2x3

5x2

7x5

6x7

1x6

4x1

5x6

7x1

6x4

1x3

4x2

3x5

2x7

7

6

1

4

3

2

5
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BIJLAGE 8: MINIMUM AANTAL PUNTEN HEREN
Minimum aantal punten op te stellen bij de nationale
Herenafdelingen
Aantal punten zoals vermeld op
de spelerslijst
690
685
680
675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
625
620
615
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
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525

475

Minimum aantal
op te stellen punten
(enkel- en dubbelspel 90 %)
620
615
610
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
565
560
555
550
545
540
535
530
525
520
520
515
510
505
500
495
490
485
480
475
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BIJLAGE 9: MINIMUM AANTAL PUNTEN DAMES EN LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Minimum aantal punten op te stellen bij de nationale
Dames en leeftijdscategorieën
Aantal punten
zoals vermeld op
spelerslijst

Dames (80%)

Leeftijdscategori
eën (70 %)

300

210

295

205

320

290

205

320

285

200

315

280

195

310

275

195

310

270

190

305

265

185

300

260

180

300

255

180

295

250

175

290

245

170

285

240

170

285

235

165

280

230

160

275

225

160

275

220

155

270

215

150

265

210

145

265

205

145

260

200

140

255

195

135

250

190

135

250

185

130

245

180

125

240

175

120

340

240

170

120

335

235

165

115

330

230

160

110

325

225

155

110

320

225

150

105

315

220

145

100

310

215

140

100

305

215

135

95

460
455
450
445
440
435
430
425
420
415
410
405
400
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350
345

370
365
360
355
350
350
345
340
335
330
330
325
320
315
310
310
305
300
295
290
290
285
280
275
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130

90

95

65

125

90

90

65

120

85

85

60

115

80

80

55

110

75

75

55

105

75

100

70

BIJLAGE 10 WEDSTRIJDLEIDERS-INTERCLUBLEIDERS-SCHEIDSRECHTERS
Zie Elit-clubtoepassing.
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