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1. KLEDIJVOORSCHRIFTEN HEREN (CFR. ITF-REGLEMENTERING)
Laatste update: 29/03/2017

PET / HOOFDBAND:
1 logo fabrikant (max. 26 cm²)
+ 1 commercieel logo (26 cm² ) die aan
de zijkant van het hoofd gepositioneerd
is

RACKET / BESNARING:
Logo’s fabrikant

POLSBAND:
1 logo fabrikant (max.
op
elke
26
cm²)
polsband

SHIRT / TRUI / JAS:

SHORT:

Mouw:
2 plaatsen voor commerciële logo’s of logo’s van
fabrikant van max. 26 cm2 op elke mouw
Max. 2 commerciële logo’s (max. 39 cm2)

2 logo’s fabrikant (elk max. 13 cm²)
aan voor of achterzijde OF

Zonder mouwen :
De 2 toegelaten commerciële logo’s mogen vooraan
op kledingstuk. Wanneer er niet meer dan 1 logo
geplaatst is op de voorzijde, dan mag er 1 logo van
max 26cm² op de achterzijde geplaatst worden.
Voorkant/rug/kraag:
In totaal max. 2 logo’s fabrikant (elk max. 13cm2) of
1 logo fabrikant (max. 39 cm2) OF 1 logo (max 39
cm²) vooraan of op kraag + 1 logo van de fabrikant
van 26 cm² op de rug.
Andere:
Logo zonder tekst mag (herhaaldelijk) geplaatst
worden op een gebied van max. 77,5cm² op een van
volgende plaatsen:
Elke mouw (wanneer er geen logo van de
fabrikant is)
Buitenzijde van de shirt (zijkant of
voorzijde.

-

SOKKEN / SCHOENEN:
logo fabrikant op elk item

ZAK / HANDDOEK / andere uitrusting
Logo fabrikant op elk item + 2 commerciële logo’s van
39 cm² op 1 zak

SHIRT:
-

2 logo’s fabrikant (max. 26 cm²)
geplaatst als 1 aan voorzijde en 1
aan achterzijde

Op mouw of borst: 1 logo met officiële
clubnaam (max. 25 cm²)
Op rug: 1 logo met officiële clubnaam
(max. 210 cm²)
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2.

KLEDIJVOORSCHRIFTEN DAMES (CFR. ITF-REGLEMENTERING)
Laatste update: 29/03/2017
PET / HOOFDBAND:
RACKET / BESNARING:

1 logo fabrikant (max. 19,5 cm2) op de voorzijde
+ 1 commercieel logo (max. 19,5 cm²) op de zijkant
+ 1 WTA logo (max 13 cm²)

Logo’s fabrikant

POLSBAND:
1 logo fabrikant (max. 19,5 cm²)
op elke polsband
+ 1 logo WTA (max. 13 cm²)

ROK / SHORT:

SHIRT / TRUI / JAS:

2 logo’s fabrikant (elk max. 13 cm2)
of 1 logo fabrikant (max. 26 cm2)

Per mouw:
1 commercieel logo van max 26 cm² op elke
mouw + 1 logo fabrikant van max. 26 cm2 op
elke mouw
+ 1 WTA logo (max. 26 cm²)

Compression short:
1 logo fabrikant (maw 13 cm²)

Zonder mouwen :
De 2 toegelaten commerciële logo’s mogen
vooraan op kledingstuk
+ 1 WTA logo (max. 26 cm²)
Voorkant/rug/kraag:
In totaal max. 2 logo’s fabrikant (elk max.
13cm2) of 1 logo fabrikant (max. 26 cm2)
Andere:
Logo zonder tekst mag (herhaaldelijk)
geplaatst worden op een gebied van max.
77,5cm² op een van volgende plaatsen:
Elke mouw (wanneer er geen logo
van de fabrikant is)
Buitenzijde van de shirt (zijkant of
voorzijde.

SOKKEN / SCHOENEN:
Logo fabrikant op elk item
Logo op elke sok max. 13 cm².

ZAK / HANDDOEK / andere uitrusting:
SHIRT:

Op mouw of borst: 1 logo met
officiële clubnaam (max. 25 cm²)

Op rug: 1 logo met officiële
clubnaam (max. 210 cm²)
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Logo fabrikant op elk item OF WTA logo
+ 2 aparte commerciële logo’s op 1 zak (elk max. 26
cm2)
KLEED:
Een kleed wordt gezien als de combinatie van een shirt
en rok.
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