1.

HOEVEEL TORNOOIEN/REEKSEN MAG IK SPELEN PER WEEK?

1.1. SPELERS DIE TOEGELATEN WORDEN TOT HEREN OF DAMES
 Zijnde spelers die minstens 16 jaar zijn of worden in het betreffende seizoen; U15 spelers met minstens klassement
15 punten; U13 spelers met minstens klassement 30 punten (in U13 of U15).
 Mogen per week (finaleweekend bepaalt het weeknummer) maximaal 4 reeksen spelen in 2 tornooien (enkel-,
dubbelspel, tennis, padel, georganiseerd door Tennis Vlaanderen, AFT, Tennis Europe, ITF of ATP/WTA).
 Wat is toegelaten:
•
2 reeksen op Club A en 2 reeksen op Club B
•
3 reeksen op Club A en 1 reeks op Club B
•
4 reeksen op Club A
Andere combinaties zijn niet toegelaten!

1.2. SPELERS DIE NIET TOEGELATEN WORDEN TOT HEREN OF DAMES
 Zijnde 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.
 Wat is toegelaten:
•
1 enkelreeks op Club A en 1 enkelreeks op Club B
•
2 enkelreeksen op Club A
•
Indien je daarnaast ook wenst te dubbelen, dan dienen deze gespeeld te worden in Club A en/of Club B.
Andere combinaties zijn niet toegelaten!

1.3. NEEM JE DEEL AAN EEN TENNIS EUROPE, ITF OF ATP/WTA TORNOOI (IN BINNEN- OF
BUITENLAND)?
 Dan laat Tennis Europe, ITF, ATP/WTA niet toe dat je die week nog deelneemt aan een ander tornooi!

2.

SPEELDE JE TOCH TEVEEL REEKSEN OF TEVEEL TORNOOIEN?
 Indien je enkel binnen Tennis Vlaanderen speelt, dan kan je je niet in teveel reeksen/tornooien inschrijven. Speel je
echter ook bij AFT of Tennis Europe/ITF, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je inschrijvingen en gebeurt er dus
geen controle vooraf!
 Speel je toch teveel reeksen of tornooien, dan:
•
Word je, van zodra de vaststelling gebeurt door de federatie (ook al is dit tijdens een wedstrijd),
gediskwalificeerd in alle Tennis Vlaanderen- en AFT-tornooien waar je die week aan de slag bent (voor
zover je nog niet bent uitgeschakeld).
•
Krijg je 5 strafpunten (toegekend door Tennis Vlaanderen of AFT). Deze strafpunten worden 2 jaar
bijgehouden. Van 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 (Criterium, Ethias Tour,
Belgian Circuit, Belgian Junior Circuit, …) die week.
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