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TENNISSPELREGELS

tornooi behoren bij de tornooiweek toegekend aan het
hoofdtornooi.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 5 : Inschrijving en deelname impliceren het zich
onderwerpen aan de statuten en reglementen van de
K.B.T.B., Tennis Vlaanderen en A.F.T. De respectieve
Raden van Beheer kunnen o.m. ter eerbiediging van
afgesloten sponsorcontracten - speciale maatregelen
opleggen
(bijvoorbeeld merk ballen). Bij niet naleving daarvan
kunnen, lastens de ingebreke blijvende club en/of de
betrokken speler, sancties worden opgelegd zoals te
bepalen en de respectieve Raden van Bestuur.

Art. 1 : De inschrijvingen voor competities gebeuren
schriftelijk of elektronisch en binnen de gestelde termijn.
De aanvragen zijn te ondertekenen en te dateren.
De aanvragen tot inschrijving kunnen worden geweigerd
voor alle gevallen zoals terzake beslist mits gemotiveerde
beslissing door de bevoegde instanties.
Inschrijvingen zijn definitief en niet vatbaar voor
intrekking. Zelfs bij niet deelname aan de wedstrijden
blijven de inschrijvingsgelden, welke samen met de
aanvraag te regelen zijn, verschuldigd.
Art. 2 : Voor officiële competities mogen geselecteerde
spelers gedurende deze competities niet aan andere
wedstrijden deelnemen.
Art. 3 : Voor alle leeftijdscategorieën is de leeftijd die in
aanmerking genomen wordt de leeftijd die de speler
bereikt tijdens het lopende kalenderjaar. Elk jaar dient
elke speler vanaf 1 december deel te nemen aan de
categorie waarvoor hij vanaf de maand januari
daaropvolgend gekwalificeerd is.
Art. 4 : Gelijktijdige deelname aan maximum vier reeksen
in twee tornooien tijdens dezelfde tornooiweek is mogelijk.
In deze twee tornooien kan maximum één tornooi behoren
tot het ATP-, WTA-, ITF- of Tennis Europe Circuit.
Het begrip “tornooiweek” dient te worden geïnterpreteerd
als volgt: een “tornooiweek” vangt aan op maandag en
eindigt de daaropvolgende zondag of ten laatste op de
daaropvolgende maandag indien deze dag een officiële
feestdag is. Het bevoegde comité kan een club toelaten om
haar tornooi op donderdag te laten aanvangen.
De "tornooiweken" worden genummerd volgens het ISOsysteem (week n°1 is de eerste week van het jaar waarin
een donderdag voorkomt).
Indien een tornooi (of bepaalde categorieën van een
tornooi) over meer dan 7 dagen word(t)(en) gespeeld,
maakt dit deel uit van de week tijdens dewelke de finales
geprogrammeerd zijn.
Inschrijving in meer dan twee tornooien tijdens dezelfde
tornooiweek is verboden. Kwalificatiewedstrijden van een
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II. ARBITRAGE EN WEDSTRIJDLEIDING
Art. 6 : Benevens de Nationale Scheidsrechterscommissie
bestaan er dergelijke commissies per liga en per gewest.
Art. 7 : Alle scheidsrechters en wedstrijdleiders dienen
aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen of A.F.T.
Art. 8 : De Nationale Scheidsrechterscommissie heeft o.m.
volgende bevoegdheden :
 voorstel tot benoeming of schrapping van nationale
scheidsrechters en wedstrijdleiders aan het Uitvoerend
Comité;
 organisatie van de opleiding van de kandidaat nationale
scheidsrechters en wedstrijdleiders;
 voorstel aan de bevoegde instanties tot aanduiding van
wedstrijdleiders of scheidsrechters voor nationale en
internationale organisaties.
Art. 9 : Mutatis mutandis bezitten de commissies van de
liga’s en van de gewesten dezelfde bevoegdheden.
Art. 10 : De kandidaat nationale scheidsrechters en
wedstrijdleiders
worden
door
de
Gewestelijke
Scheidsrechterscommissie voorgedragen aan de respectieve
Ligacommissie. Na bespreking binnen de ligacommissie
dient deze de weerhouden kandidaturen in bij de Nationale
Scheidsrechterscommissie met het oog op de voorziene
proeven.
Art. 11 : De kandidaturen voor de graad van gewestelijke
scheidsrechter en wedstrijdleider worden door de
Gewestelijke Scheidsrechterscommissie onderzocht.
Alleen de kandidaten die het aantal door de commissie
opgelegde prestaties hebben verricht, kunnen weerhouden
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worden. Om deze graad te behalen dienen zij voor het
schriftelijke examen te slagen.

reglement met inachtname van de criteria zoals hierna
bepaald:

Art. 12 : De kandidaten - onverschillig tot welke graad zij
ook behoren - stellen hun kandidatuur bij middel van een
aan de Gewestelijke Scheidsrechterscommissie te richten
schriftelijke aanvraag op het adres van het gewestelijk
secretariaat, samen met de bewijsstukken van hun
prestaties.

Aantal
ingeschrevenen

Hoofdtabel

Kwalificatietabel

Prekwalificatietabel

minder dan 12

1 tabel

-

-

Art. 13 : Kandidaat nationale scheidsrechters en
wedstrijdleiders dienen tweetalig (Nederlands - Frans) te
zijn.

van 12 tot 24

4

rest spelers

-

van 25 tot 32

8

rest spelers

-

Art. 14 : Tussen elke verhoging van graad ligt een periode
van twee jaar. Op voorstel van de Scheidsrechterscommissie kan deze periode ingekort worden.

van 33 tot 56

8

8

rest spelers

57 of meer

8

16

rest spelers

Art. 15 : Elke nationale official ontvangt een geëigend
kenteken. Alle officials ontvangen een vergunningskaart.
Art. 16 : De onkosten van officials worden het Uitvoerend
Comité en/of de Raden van Bestuur van elke liga voor hun
respectieve organisaties vastgelegd. Deze worden vergoed
door de organisatoren van de wedstrijden, behoudens
afwijking door een bijzonder reglement.
Art. 17 : De officials moeten ter beschikking zijn ter
gelegenheid van officiële competities, organisaties en
tornooien.
Zij zullen bij de aanvang van elk seizoen een zgn. staat van
beschikbaarheid invullen, in te dienen bij de bevoegde
commissies. Tot drie weken voor het begin der bedoelde
competities mogen aan vermelde staat wijzigingen worden
aangebracht.

Art. 21 : Twee spelers van dezelfde club mogen zo
mogelijk in hun eerste wedstrijd niet tegen elkaar
uitkomen, behoudens afwijking in een bijzonder reglement.
Art. 22 : Het wedstrijdprogramma wordt door de
wedstrijdleider of elke andere door hem gemachtigde
persoon bepaald.
Art. 23 : In de categorie JM12, JM10, JM09 of jonger is het
verboden een wedstrijd na 20 uur te doen aanvangen. In de
andere categorieën is het verboden om een wedstrijd te
laten aanvangen na 23u00, behoudens akkoord van de
betrokken spelers.
Art. 24 : Alle wedstrijden van allecategorieën worden naar
2 winnende sets gespeeld.

Art. 18 : In geval van tekortkomingen vanwege een
scheidsrechter
of
wedstrijdleider
kan
elke
scheidsrechterscommissie binnen de perken van haar
territoriale bevoegdheid sancties aanvragen bij de
bevoegde instanties.

In alle sets van alle wedstrijden wordt bij een 6-6 stand het
tie-break systeem toegepast, behoudens afwijking door een
bijzonder reglement.

III. ORGANISATIE COMPETITIES

Bij de leeftijdscategorieën vanaf 60 + bij de Heren, vanaf
50 + bij de Dames en in alle dubbelmatchen wordt de 3e
set vervangen door een Match Tiebreak (eerste speler die
10 punten behaalt met 2 punten verschil).

Art. 19 : De inrichting van de competities geschiedt
overeenkomstig
de
uitgaven
“Wedstrijdleiding”,
“Handleiding voor Scheidsrechters” en de hiernavolgende
bepalingen.
Art. 20 : De tabellen van alle tornooien Heren I, Dames I en
de jeugdcategorieën worden, behalve tijdens de eindronde
van de kampioenschappen van België voor de jeugd (Beker
de Borman), samengesteld volgens art. 19 van het huidige
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Bij de jeugdcategorieën 10 en 9 evenwel wordt het
tiebreak systeem toegepast bij een 3-3 stand.

Art. 25 : Tenniskledij is verplicht. Deze dient conform te
zijn aan de reglementen van de publiciteit. Echter een
derde logo op het shirt (op de mouw of op de borst) met de
officiële clubnaam van max. 25 cm² is toegelaten.
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Art. 26 : De wedstrijdleider spreekt de schrapping uit
tegen elke speler die op normale wijze werd verwittigd
maar zich evenwel niet stipt bij hem aanbiedt bij de
oproeping van zijn geplande wedstrijd.
Art. 27 : Enkel en alleen in ploegverband is coaching
toegelaten, overeenkomstig het geëigende reglement.
Art. 28 : Ongewettigde walkover (forfait) is verboden.
Art. 29 : De gedragsopmerkingen die door de
scheidsrechter op de scorekaart worden vermeld, kunnen
door het bevoegde comité worden bestraft, overeenkomstig
de reglementen van toepassing in iedere liga.
Art. 30 : Inbreuken op de bepalingen van art. 4, 25, 26 en
28 worden gesanctioneerd overeenkomstig de reglementen
van toepassing in iedere liga.
Art. 31 : Tijdens alle competities mogen enkel ballen van
het type 2 (zie regel 3 van de Tennisspelregels) worden
gebruikt.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 33 : Indien supporters zich zodanig partijdig gedragen
dat een wedstrijd onredelijkerwijze wordt gestoord of
onderbroken, past de wedstrijdleider de sancties toe
overeenkomstig de internationale reglementering van de
ITF.
Art. 34 : Alle inbreuken op dit reglement en op de federale
ethiek en plichtenleer kunnen ter behandeling en
beoordeling worden overgemaakt aan de bevoegde
tuchtkamer.

N.B. Met de benaming “speler” worden zowel de dames
als de heren bedoeld.

Maart 2013

Art. 32 : Spelersklachten dienen op straffe van
onontvankelijkheid binnen de 48 uren na de feiten aan het
bevoegde secretariaat te worden overgemaakt dat deze
aanhangig maakt bij de terzake bevoegde instanties.
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