REGLEMENT PADEL TOUR JUNIOR 2022
1.

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN

Art. 1 : De Padel Tour Junior is een regelmatigheidscompetitie voor alle jeugdspelers die geldig aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of AFT
en wordt georganiseerd volgens de reglementen van Padel by Tennis Vlaanderen.
Art. 2 : De Padel Tour Junior wordt georganiseerd voor de categorieën Open (toegankelijk voor jongens en meisjes) en Meisjes, telkens in deze
5 reeksen U9, U11, U13, U15 en U17. De te organiseren categorieën per tornooi worden op voorhand vastgelegd en opgenomen in de kalender.
Categorie

Open*
J/M

Meisjes

Reeks

Leeftijden

Geboortejaar

Bal

U9

6-9 jaar

2013 – 2015

Oranje

U11

7-11 jaar

2011 – 2015

Groen

U13

10-13 jaar

2009 – 2012

Geel

U15

12-15 jaar

2007 – 2010

Geel

U17

14-17 jaar

2005 - 2008

Geel

U9

6-9 jaar

2013 – 2015

Oranje

U11

7-11 jaar

2011 – 2015

Groen

U13

10-13 jaar

2009 – 2012

Geel

U15

12-15 jaar

2007 – 2010

Geel

U17

14-17 jaar

2005 - 2008

Geel

Klassement

Jongens: P100
Meisjes: P50 en P100

Meisjes: P50

* De open reeks is voor duo’s jongen/jongen, meisje/jongen, of meisje/meisje
Art. 3 : Bepaling klassement voor deelname aan de Padel Tour Junior.
•

Indien je geen tennisklassement hebt, schrijf je gewoon in volgens je leeftijd (zie tabel hierboven). Als bv. 10-jarige kan je dus kiezen of
je deelneemt aan U11 of U13. Je start dan automatisch als P50 (meisjes) of P100 (jongens).

•

Als je wel een tennisklassement hebt, gebruiken we volgende inschaling vanuit tennis: alle spelers met een U9- of U11-klassement worden
automatisch ingeschaald op P100 voor de jongens en P50 voor de meisjes. Spelers met een U13-klassement (13.1-13.8) worden ingeschaald
obv hun secundair klassement in de piramide van de volwassenen. U13-spelers vanaf 30 punten of spelers ouder dan 13 jaar hebben een
primair klassement in de volwassen piramide en worden ingeschaald volgens de reguliere gekende inschalingstabel:
Heren/Jongens
Punten dubbel tennis

Dames/Meisjes

Inschaling padel

Punten dubbel tennis

Inschaling padel

/

Alle U9 en U11
U13.3-U13.8
3-15

P50

P100

U13.1-U13.2
20-60

P100

P200

65-75

P200

50-65

P300

80-90

P300

70-80

P400

/

85-95

P500

95 of meer

100 of meer

P700

/
Alle U9 en U11
U13.3-U13.8
3-15
U13.1-U13.2
20-45

P500

Art. 4 : Het inschrijvingsgeld (*: per persoon) mag de hierna vermelde maxima niet overschrijden. Het inschrijvingsgeld moet verplicht worden
betaald. In geval van niet-betaling wordt verdere deelname aan de Padel Tour Junior tornooien verhinderd tot aan de betaling voldaan is.

Per persoon *
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Indoor

Outdoor

15 €

10 €
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Art. 5 : Inschrijvingen worden tot de dag ervoor opengesteld (bv. indien de reeks doorgaat op zaterdag, kan ingeschreven worden vrijdag 23u45).
Art. 6 : Spelers kunnen enkel inschrijven in meerdere reeksen (voor zover dat mogelijk is binnen de leeftijdsgrenzen) binnen eenzelfde tornooiweek
indien deze reeksen niet op dezelfde dag doorgaan.
Art. 7 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te worden gestuurd naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen, Louizapoortgalerij 203 bus 3
te 1050 Brussel. Een week na het einde van het laatste tornooi wordt geen enkele klacht meer aanvaard.
Art. 8 : In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen, beslist het Departement Sportieve werking tennis & padel soeverein en
onherroepelijk.

2.

RANKING EN EINDRONDE

Art. 9 : In dit circuit wordt geen ranking opgemaakt en bijgevolg ook geen eindronde gespeeld.
Art. 10 : Spelen is winnen! Speel meerdere tornooien mee en win:
✓ 2 tornooien = waardebon PadelDirect t.w.v. € 10
✓ 3 tornooien* = Uitnodiging voor een toffe padelsessie tijdens het Feest van de Jeugd (3 en 4 september in TC Forest Hills) of op 18
september op Padelclub Brugge. Je kan er meteen ook een hippe padelsweater ophalen en je bent helemaal klaar om te padellen in
stijl!
* De spaarkaartactie loopt van 5 maart 2022 t.e.m. begin september 2022.

3.

BEPALINGEN VOOR DE CLUB

Art. 11 : De Padel Tour Junior 2022 begint op 1 maart 2022 en eindigt op 31 december 2022. Een club mag in deze periode één of meerdere
tornooien aanvragen en organiseren.
Art. 12 : Een club dient haar jeugdtornooi in te tekenen voor de Padel Tour Junior adhv. het elektronische aanvraagformulier via Elit. Dit houdt
in dat de organisatoren onderhavig reglement en het lastenboek aanvaarden.
Art. 13 : Clubs staan zelf in voor prijzen van alle Padel Tour Junior tornooien.
Art. 14 : Clubs moeten per reeks 2 terreinen voorzien gedurende minstens 4u30 (bij een volwaardige tabel van 8 duo’s).
Art. 15 : De club kan kiezen om de loting in ELIT uit te voeren, of om manueel te loten (op papier) op de club. Het is niet verplicht om de loting
en uitslagen op de website te publiceren.
Art. 16 : Vanaf 4 inschrijvingen dient de club de reeks verplicht te laten doorgaan.
Art. 17 : De poules worden opgesteld en ingepland volgens onderstaand schema. Er wordt in poules geloot met eindtabel (eerste 2 ploegen van
elke poule gaan door naar de winnaarstabel, derdes en vierdes van elke poule gaan door naar een tweede tabel), waarbij elke ploeg nog een
eindtabel speel.

Uur

Terrein 1

Terrein 2

9u30
10u

POULE A
A1 vs A2
A3 vs A4

POULE B
B1 vs B2
B3 vs B4

10u30

A1 vs A3

B1 vs B3

11u

A2 vs A4

B2 vs B4

11u30

A1 vs A4

B1 vs B4

12u

A2 vs A3

B2 vs B3

12u30

Nrs 1 en 2
½ fin A1 vs B2

Nrs 3 en 4
½ fin A3 vs B4

13u

½ fin B1 vs A2

½ fin A4 vs B3

13u30

FIN

FIN

Poule

Eindtabel

Mogelijke starturen zijn 9u30 en 14u indien meerdere poules op 1 dag. In het geval er maar 1 poule doorgaat per dag, is het startuur vrij te kiezen
tussen 9u30 en 14u.
Art. 18 : De aanduiding van reekshoofden bij de poules gebeurt willekeurig, gezien er geen ranking wordt bijgehouden. Daarna worden de overige
spelers verder verdeeld over de poules, in de mate van het mogelijke kunnen spelers van eenzelfde club verdeeld worden over verschillende
poules.
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Art. 19 : De club dient per poule 1 koker ballen in goede staat ter beschikking te stellen overeenkomstig met het type ballen per reeks (cfr Artikel
2).
Art. 20 : Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 1 set tot 6 met tie-break op 5-5 (tie-break tot 7).
Art. 21 : Wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter, maar er moet wel een wedstrijdleider of Padel Tour verantwoordelijke aanwezig
zijn om de organisatie in goede banen te leiden en de scores in ELIT in te geven indien van toepassing. Voor de reeksen U9 en U11 is de aanwezigheid
van 1 teller per terrein verplicht.
Art.22 : Het invullen van de wedstrijduitslagen is optioneel. De club dient het tornooi uiterlijk zondag avond op beëindigd te zetten in ELIT.
Art. 23 : Het niet naleven van het reglement door de organiserende club kan tot uitsluiting leiden van het tornooi voor het daaropvolgende jaar.
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