REGLEMENT BELGISCH
KAMPIOENSCHAP JUNIOR 2021
1.

Tennis Vlaanderen- en AFT-tornooien waar je die week aan
de slag bent (voor zover je nog niet bent uitgeschakeld).
•

AFT). Deze strafpunten worden 2 jaar bijgehouden. Van

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN

Art. 1 : Het Belgisch Kampioenschap is een tornooi voor een selectie
jeugdspelers (zie tabel Art. 2) die geldig aangesloten zijn bij Tennis
Vlaanderen of AFT, de Belgische nationaliteit hebben en zich
gekwalificeerd hebben op basis van de ranking van het Belgian
Junior Circuit (zie punt 2). Dit kampioenschap wordt georganiseerd
volgens de reglementen van de KBTB, Tennis Vlaanderen en AFT.
Art. 2 : Het Belgisch Kampioenschap wordt georganiseerd voor de
categorieën Jongens (J) en Meisjes (M) U09 (niet gemengd), U10,
U11, U13 en U15.
De categorieën U9 en U10 dienen volgens het respectievelijke
technische reglement (zie achteraan het reglement) gespeeld te
worden.

Krijg je 5 strafpunten (toegekend door Tennis Vlaanderen of
zodra je 10 strafpunten verzamelt, word je 14 dagen
geschorst voor deelname aan officiële competities.

•

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

Art. 4 : Coaching tijdens tornooiwedstrijden binnen het Belgisch
Kampioenschap is toegelaten onder volgende voorwaarden:

•

Elke match

•

Coaches moet minstens beschikken over 1 van onderstaande
kwalificaties:
•

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

Categorie

Geboortedatum

JU15

Geboren ’06 - ‘07

MU15

Geboren ’06 - ‘07

JU13

Geboren ’08 - ‘09

MU13

Geboren ’08 - ‘09

geregistreerd te staan) of Diploma Initiateur voor
AFT.
•
•

te melden bij de wedstrijdleider zodat deze de coach-badge
van de federatie kan ontvangen en zichtbaar dragen tijdens
de wedstrijd.
•

De coach mag de ganse match op de bank blijven zitten.
Per wedstrijd is maar 1 coach toegelaten. Wissel van coach

JU11

Geboren ’10

•

MU11

Geboren ’10

•

JU10

Geboren ‘11

MU10

Geboren ‘11

JU09

Geboren ’12 of later

MU09

Geboren ’12 of later

Art. 3: U9 spelers; U11 spelers; U13 spelers tot klassement 13.1 of
tot 25 punten bij de volwassenen; U15 spelers tot klassement 10
punten mogen per week (finaleweekend bepaalt het weeknummer)
maximaal 2 enkelreeksen (tennis, padel, georganiseerd door Tennis
Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF) spelen, maximaal 1 reeks
waarvan de pouledag op dezelfde dag doorgaat. Deze 2
enkelreeksen kunnen in hetzelfde tornooi of 2 verschillende
tornooien (Tennis Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF). Naast
deze enkelreeksen mogen nog max. 2 dubbelreeksen gespeeld
worden voor zover alle reeksen samen in niet meer dan 2 tornooien
in eenzelfde week gespeeld worden. En hiermee mag ook het totaal
van maximaal 4 reeksen niet overschreden worden.
Spelers van U13 met klassement 30 punten of hoger en spelers van
U15 mogen per week maximum 4 reeksen spelen. Deze 4 reeksen
kunnen in hetzelfde tornooi of 2 verschillende tornooien (Tennis
Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF).

tijdens de match is dus niet mogelijk.
De coach mag terrein verlaten om bij een andere match te
coachen. Het verlaten en betreden van het terrein is enkel
mogelijk bij een kantwissel.
Art. 5 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden
gestuurd naar de Hoofdzetel van KBTB, Louizapoortgalerij 203 bus 3
te 1050 Brussel. Een week na het einde van het laatste tornooi wordt
geen enkele klacht meer aanvaard.
Art. 6 : Wanneer een speler in de eerste ronde van het BK WO geeft,
mag de volgende speler op de ranking worden opgeroepen. De
betrokken spelers (tegenstander en reserve speler) dienen uiterlijk
de dag voor de eerste wedstrijd op de hoogte gebracht te worden
van deze wissel.

2.

SELECTIE BK

Art. 7 : Er wordt een eindronde georganiseerd voor elke
leeftijdscategorie, maar wel uitsluitend in het enkelspel.
Art. 8 : Volgende spelers zijn gekwalificeerd voor het BK, zonder
onderscheid tussen spelers met aansluiting bij Tennis Vlaanderen of
AFT en allen met de Belgische nationaliteit:
•
•

Speel je toch teveel reeksen of tornooien, dan:
•

Word je, van zodra de vaststelling gebeurt door de federatie

Als speler 110 punten zijn of ooit geweest zijn

De coach dient zich steeds bij aanvang van de wedstrijd aan

De eerste 8 spelers op de eindranking Belgian Junior
Circuit voor de leeftijdscategorieën U09, U10 en U11
Voor de leeftijdscategorie U13 en U15:
o
2 WC’s indien toegekend door de Nationale
Jongerencommissie

(ook al is dit tijdens een wedstrijd), gediskwalificeerd in alle

Reglementen 2021
Belgisch Kampioenschap Junior

1

o

Art.

Verder aangevuld tot 8 deelnemers op basis van
BJC-ranking onafgezien de liga waartoe de
betrokken spelers behoren

9 : Indien de speler zich kwalificeert voor het BK in 2

leeftijdscategorieën (eigen en hogere categorie), mag deze speler
kiezen in welke reeks hij/zij het BK zal spelen (max. 1

De afmetingen van het terrein zijn:
 lengte = 21m
 breedte = maxitennis enkelspelveld (zowel voor enkelals voor dubbelspel)
 nethoogte = maxitennis, geen enkelspelpaaltjes (zowel
voor enkel- als voor dubbelspel)

leeftijdscategorie mogelijk).

3.

BEPALINGEN VOOR
ORGANISATIE

Art. 10 : De loting is publiek: datum, uur en plaats van de loting
worden vermeld in het tornooireglement.
Art. 11 : No Let wordt toegepast in U11, U13 en U15.
Art. 12 : Er wordt een ballenwissel uitgevoerd bij U15 bij een derde
set.
Art. 13 : In geval 2 of meer spelers een gelijk klassement bezitten
dient de Belgian Junior Circuit ranking te worden gevolgd (indien
deze beschikbaar is) voor de aanduiding van reekshoofden bij de
tabellen van het enkelspel.
Art. 14 : Alle wedstrijden dienen van een scheidsrechters te
worden voorzien.

4.

TECHNISCH REGLEMENT U9

Terreinen en materiaal

Opgelet: U11 Reeks 1 wordt gespeeld op maxi-terrein en met harde
bal!
Puntentelling
De manier van puntentelling is dezelfde als bij maxitennis. Er wordt
gespeeld naar 2 winnende sets, sets gaan tot 4 met tie-break op 33.
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.
November 2020

Het gebruik van ballen stage 2 is verplicht.
De afmetingen van het terrein zijn:
 lengte = 18m
 breedte = 6.5m (voor dubbelspel de breedte nemen van
het maxitennis enkelspelveld)
 nethoogte = 80cm

Puntentelling
De manier van puntentelling is dezelfde als bij maxitennis. Er wordt
gespeeld naar 2 winnende sets, sets gaan tot 4 met tie-break op 33.
Manier van opslaan, punten spelen enz. zijn dezelfde als bij
maxitennis.

5.

TECHNISCH REGLEMENT U10

Terreinen en materiaal
Het gebruik van ballen stage 1 is verplicht.
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