Hoofdstuk 2 : Bepalingen per Gewest
GEWEST ANTWERPEN
ART. 1
Voor de tornooien tijdens het zomerseizoen van week 14 tot week 38, heeft elke club, na goedkeuring van
het gewestelijk comité, het recht om 2 tornooien te organiseren op 2 niet aansluitende weken.
Een tornooi mag een combinatie zijn van verschillende soorten tornooien (Ethias Tour, criterium enkel,
criterium dubbel).
Elke club mag echter slechts 1 maal hetzelfde soort tornooi organiseren.
Het maximaal aantal reeksen dat een club mag inrichten tijdens een tornooi, hangt af van het aantal Outdoor
terreinen en de aanwezigheid van licht op deze terreinen, volgens onderstaande tabellen.
Tabel : Alleen Enkel Criterium – Alleen Dubbel Criterium – Alleen Ethias Tour
#terreinen

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

Licht

3

6

8

10

12

14

16

18

21

23

25

27

Geen Licht

3

5

7

9
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13
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23

25

Tabel Combinatie Enkel Criterium met Ethias Tour of Combinatie Dubbel Criterium met Ethias Tour
#terreinen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Licht

5

8

12

15

18

21

24

27

31

34

37

Geen Licht

5

7

11

14

17

20

23

26

30

33

36

12
40
39

Worden niet in rekening genomen voor het aantal reeksen :
• Enkel Belgian Circuit : H35 – H45 – H55
• Enkel Criterium : H35/1 – H45/1 – H55
• Enkel Criterium : D25/1 – D35/1 – D45
• Ethias Tour : M15
• Dubbel Criterium : DD1 – DG1
• Dubbel Buiten Criterium : DH minumum 190 punten – DG minimum 190 punten – DD minimum
140punten
Er mogen geen reeksen aangeboden worden buiten de criteriumreeksen voor volwassenen of de reeksen
voorzien in de Ethias Tour voor de jeugd.
Uitgezonderd :
• Dubbelreeksen max 8 punten (DH – DD – DG)
• Dubbelreeksen minimum 190 punten (DH – DD – DG)

•
•

Dubbelreeksen expliciet voor jeugd
Dubbelreeksen waar de minimumleeftijd
o Samen minimaal 90 jaar is
o Individueel 45 jaar is

Indien een club meerder soorten tornooien organiseert in dezelfde week, dienen deze onder hetzelfde
tornooinummer te vallen.
Alle ENKELfinales dienen worden gespeeld met een stoelscheidsrechter (zoals voorzien in het algemeen
criteriumreglement). De wedstrijdleiders vullen tijdig hun scheidsrechters aan via het ELIT system. Zij
verwittigen de scheidsrechters die ze niet inzetten.

ART. 2
Er wordt voor de opmaak van de tornooikalender gestreefd naar een geografische spreiding van de tornooien
over het gewest.
Het Gewestelijk comité kan rekening houdend met het gemiddeld aantal inschrijvingen in een bepaalde
reeksen, een limiet opleggen van de organisatie van desbetreffende reeksen, geografisch verspreidt over het
gewest.
Indien in een bepaalde week teveel simultane reeksen zijn, zal het gewest de desbetreffende clubs in kennis
stellen en vragen een onderlinge overeenkomst te bereiken.
Hierin wordt gestreefd om categorieën samen te houden en de reeksen van laag naar hoog aan te bieden.
De clubs kunnen kiezen om:
• De reeksen onderling te verdelen, rekening houdend met het maximaal aantal simultane reeksen per
week.
• Het tornooi te verplaatsen naar een week, waar de limiet nog niet bereikt is, na goedkeuring van het
gewest.
Indien de clubs geen overeenkomst bereiken, worden de reeksen toegewezen, volgens deze opeenvolgende
criteria:
1. De club die BELGIAN CIRCUIT aanbiedt in deze categorie
2. De club die meerdere reeksen aanbiedt in deze categorie
3. De club die de laatste drie jaar in het desbetreffende weeknummer gemiddeld de meeste
inschrijvingen had.
4. Loting
Clubs kunnen enkel van weeknummer veranderen mits goedkeuring van het gewestelijk comité en
voorafgaande aanvraag.
Clubs kunnen enkel nieuwe tornooien aanvragen, mits voorafgaande toestemming van het gewestelijk
comité. Toestemming voor nieuwe tornooien tussen week 27 en week 35 zullen enkel in uitzonderlijke
omstandigheden gegeven worden.

•

•

•

Enkel
Enkel Heren

2
3
4
5
6

75-90 punten
55-70 punten
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen

Enkel Heren +35

1
2
3
4
5

75-90 punten
55-70 punten
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 2 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen

Enkel Heren +45

1
2
3
4

55-70 punten
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 2 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen

Enkel Heren +55

1
2
3

35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen

Enkel Dames

2
3
4
5

65-85 punten
35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 3 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen

Enkel Dames +25

1
2
3
4

65-85 punten
35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 2 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen

Enkel Dames +35

1
2
3

35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten

Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen

Enkel Dames +45

1
2

15-30 punten
3-10 punten

Max. 3 reeksen
Max. 3 reeksen

Dubbel Heren

1
2
3
4
5

max. 140 punten
max. 90 punten
max. 60 punten
max. 30 punten
max. 15 punten

Max. 4 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen

Dubbel Dames

1
2
3
4

max. 90 punten
max. 60 punten
max. 30 punten
max. 15 punten

Max. 4 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen

Dubbel Gemengd

1
2
3
4
5

max. 140 punten
max. 90 punten
max. 60 punten
max. 30 punten
max. 15 punten

Max. 4 reeksen
Max. 4 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen
Max. 5 reeksen

Dubbel

Belgian Circuit
Enkel Heren

95-115 punten

Enkel Dames

90-115 punten

Enkel Heren 35
Enkel Heren 45

75-115 punten
55-115 punten

Volgens Reglement
Belgian Circuit

Enkel Heren 55

35-115 punten

ART. 3
De inschrijvingen worden automatisch door Elit afgesloten, ten laatste op dinsdag voor de start van het tornooi
om 23u45, tenzij een reeks volzet is of wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, dan kan deze
eerder (manueel) afgesloten worden.
De loting geschiedt ten laatste op woensdag om 19u00 en dient dan ook onmiddellijk te worden gepubliceerd
via de website.
De planning van de eerste ronde wordt ten laatste op woensdag om 23:45 uur gepubliceerd.

ART. 4
De laatste wedstijden van de kwalificatietabellen dienen woensdag voor de finales afgewerkt te worden, indien
de hoofdtabel in ¼ finale start, en dinsdag indien de hoofdtabel in 1/8ste Finale start.
De wedstrijden in de reeksen met poules (jeugd) dienen tijdens de schoolvakanties als volgt georganiseerd te
worden :
• Poulemomenten : van maandag tot vrijdag
• Eindronde : zaterdag en zondag.
ART. 5
Finales van criteriumtornooien die door weersomstandigheden zouden uitgesteld worden, dienen uiterlijk de
maandag na de finaledatum gespeeld te worden.
ART. 6
Geen enkele wedstrijd van een tornooi heeft voorrang op een wedstrijd in een ander tornooi, vroeger gestart of
gelijktijdig, behalve de wedstrijden van de finales.
Indien een wedstrijdleider bij planning van een wedstrijd via Elit de melding krijgt dat de speler reeds een
wedstrijd gepland heeft, waardoor hij onmogelijk aan de planning kan voldoen, zoekt hij een ander
planmoment, rekening houdend met voldoende tijd voor verplaatsingen tussen 2 clubs.
Enkel indien het de finales van een tornooi betreffen, neemt hij zelf contact op met de wedstrijdleider van het
andere tornooi om de andere wedstrijd eventueel te herplannen.
Indien een speler interclub dient te spelen op zondag, kan de wedstrijdleider de speler verplichten zijn finale
vóór de interclub af te werken.

ART. 7
Een gepubliceerde planning van een wedstrijd kan enkel worden aangepast indien de wedstrijdleider
persoonlijk contact heeft gehad met beide partijen/spelers.
Interclubverplichtingen gaan niet voor op een tornooi, de wedstrijdleider dient echter wel rekening te houden
met de interclubverplichtingen indien de speler dit vóór het tornooi heeft gemeld. De maaltijd na de interclub,
behoort niet tot de interclubverplichtingen.

ART. 8
Plichten van Spelers
Een speler ingeschreven in een tornooi moet bij inschrijving zijn deelneming aan interclub en/of andere
tornooien in het daaropvolgende weekend, aan de tornooileider meedelen.

Een speler zorgt ervoor dat hij voldoende beschikbaar is voor het tornooi indien hij inschrijft. Hij houdt
rekening met zijn beschikbaarheid, bij het inschrijven in het aantal reeksen per week.
ART. 9
De wedstrijdleider geeft een speler die een wedstrijd niet kan aanvangen, een F.F. (niet gewettigd) of W.O.
(gewettigd).
Een W.O. kan enkel toegekend worden indien de speler de wedstrijdleider zelf op voorhand informeert en
•
•
•

Ziekte/blessure : attest van geneesheer of fysiotherapeut
Werk : attest van de werkgever
Familiale omstandigheden : gemotiveerde reden van de wedstrijdleider (bv overlijden)

De wedstrijdleider bewaart deze attesten, dewelke kunnen opgevraagd worden door het gewestelijk comité bij
discussie.

ART. 10
GEWESTELIJKE ENKELMASTERS
Op 25, 26 en 27 september 2020 op TC OASE - Grote Puttingbaan 4, 2560 Kessel
De eerste vier spelers die minstens 5 maal punten hebben behaald in de eindrangschikking, mogen op het einde
van het seizoen deelnemen aan het Masters tornooi.
Indien een speler niet kan spelen, wordt hij vervangen door de eerstvolgende in de stand, die aan de criteria
voldoet.
Er wordt gespeeld in een tabel met 4 (2 halve finales en vervolgens de finale) waarbij de twee hoogst
gerangschikte van de trofeestand beschermd worden bij de loting.
Indien er onvoldoende spelers zijn die 5 maal punten hebben behaald, wordt de tabel aangevuld met de spelers
met het meest aantal punten, die 4 keer punten hebben behaald.
Als er daarna nog steeds geen 4 spelers in aanmerking komen, worden de overige kandidaten geselecteerd op
basis van de ranking.
Indien een speler zich plaatst voor meer dan één reeks in de gewestelijke Masters dient hij te kiezen in welke
reeks hij wil aantreden.
Enkel en dubbelmasters worden apart beschouwd.
De deelnemers die in aanmerking komen voor deelname aan de masters worden per E-mail en/of telefonisch
gecontacteerd en dienen binnen de 4 dagen hun deelname te bevestigen.
Voor de eerste vier van de eindrangschikking en die minstens 5 maal punten hebben behaald is er een prijs
voorzien die persoonlijk dient afgehaald te worden op de prijsuitreiking die plaats vindt onmiddellijk na de
laatste finale van de gewestelijke Masters op 29 september 2019.
Voor al de effectieve deelnemers aan de gewestelijke Masters – die minstens één wedstrijd hebben gespeeld is
er een prijs voorzien, persoonlijk af te halen op de prijsuitreiking.
De prijzen voor de verliezende halve finalisten van de gewestelijke Masters worden onmiddellijk na het einde
van de wedstrijd uitgereikt.
De planning van de masters ligt vast en kan niet gewijzigd worden.

ART. 11
Nationale Enkelmasters
De winnaars van de reeksen van de Masters, waarvoor een nationale eindronde wordt voorzien, zijn
geselecteerd voor de nationale eindronde van het criterium.
Een speler die afziet van deelname aan de Nationale Masters, zal vervangen worden door de finalist van die
reeks. Vervolgens worden de kandidaten geselecteerd volgens de gewestelijke ranking.

De planning van de Masters ligt vast en kan niet gewijzigd worden.
ART. 12
Gewestelijke dubbelmasters
Gewest Antwerpen organiseert de Masters voor alle reeksen van het dubbelcriterium op 10 en 11 oktober
2020 op de indoorterreinen van TC Wingfield, Vrouwvlietstraat 65, 2800 Mechelen
De prijsuitreiking heeft plaats na de finales van de Masters.
De eerste vier spelers die minstens 5 maal punten hebben behaald in de eindrangschikking, mogen op het einde
van het seizoen deelnemen aan het Masters tornooi.
Indien een speler niet kan spelen, wordt hij vervangen door de eerstvolgende in de stand, die aan de criteria
voldoet.
Er wordt gespeeld in een tabel met 4 (2 halve finales en vervolgens de finale) waarbij de twee hoogst
gerangschikte van de trofeestand beschermd worden bij de loting.
Indien er onvoldoende spelers zijn die 5 maal punten hebben behaald, wordt de tabel aangevuld met de spelers
met het meest aantal punten, die 4 keer punten hebben behaald.
Als er daarna nog steeds geen 4 spelers in aanmerking komen, worden de overige kandidaten geselecteerd op
basis van de ranking.
Selectie
De eerst gerangschikte kiest een speler die in de desbetreffende reeks minimaal 1 maal punten heeft behaald,
en waarbij ze voldoen aan de criteria van de reeks (punten en gender) als dubbelpartner.
Vervolgens kiest de volgende op de lijst, die nog niet geselecteerd is, volgens dezelfde criteria een
dubbelpartner.
Dit tot 4 dubbelploegen zijn gevormd.
De deelnemers die in aanmerking komen voor deelname aan de masters worden per E-mail en/of telefonisch
gecontacteerd en dienen binnen de 48 uur hun deelname te bevestigen.
Men kan hoogstens aan 1 reeks van de masters deelnemen.
Voor al de deelnemers aan de gewestelijke Masters – die minstens één wedstrijd hebben gespeeld is er een
prijs voorzien, persoonlijk af te halen op de prijsuitreiking.
De prijsuitreiking is onmiddellijk na de masters. De prijzen voor de verliezende halve finalisten van de
gewestelijke Masters worden onmiddellijk na het einde van de wedstrijd uitgereikt.

ART. 13
Nationale Dubbelmasters
De winnaars van de reeksen van de Masters, waarvoor een nationale eindronde wordt voorzien, zijn geplaatst
voor de nationale eindronde van het criterium.
Een speler die deelneemt aan de Masters van het dubbelcriterium verbindt er zich tevens toe om bij deelname
aan de Nationale Eindronde van het Dubbelcriterium, indien hij hiervoor geselecteerd wordt, te spelen met
dezelfde dubbelpartner als bij de gewestelijke Masters.
Voor de nationale eindronde moeten de deelnemers hun deelname schriftelijk bevestigen binnen de 48 uur na
selectie. Geeft de deelnemer FF in de nationale eindronde dan beslist het gewestelijk comité over het al dan
niet toekennen of wijzigen van de gewestelijke criteriumprijs.

