NIEUWE REGELING WO – FF VANAF 1 JULI 2019
WAT
Samen met de klassementshervorming werden ook de regels rond walkover (WO: gewettigd walkover en FF: ongewettigd
walkover = forfait) aangepast.
Enerzijds heeft WO of FF voortaan geen invloed meer op de berekening van je klassement. Je krijgt dus geen minpunten
als je de match verliest met WO of FF (en dit ongeacht het klassement van je tegenstander).
Anderzijds wordt WO of FF wel nog bestraft via het vernieuwde Tuchtreglement en de Gedragscode van Tennis Vlaanderen.
Deze vernieuwde regeling werd samen met AFT uitgewerkt waardoor WO of FF in België op dezelfde manier wordt
behandeld.
Concreet:
WO is een gewettigde walkover en dit betekent dat de wedstrijdleider jouw afwezigheid op het tornooi als gewettigd
noteert. Dit kan in geval van:
✓ medisch attest in geval van ziekte of blessure, officieel document van politie (bv. bij ongeval) of stadsdienst,
overlijden tot in 2° graad, andere overmacht en elk ander document dat het secretariaat Tennis Vlaanderen
voldoende acht om de walkover gewettigd te maken.
Elke andere afwezigheid wordt genoteerd als FF (= ongewettigd en dus forfait).

STRAFPUNTEN
✓ Voor elke FF worden 5 strafpunten opgelegd. Er wordt maximaal 1 FF per week bestraft.
✓ Een WO wordt bestraft met 3 strafpunten vanaf de derde WO binnen een periode van 24 maanden. Er wordt per week
1 WO in rekening gebracht.
Hiertegen is geen beroep mogelijk!

SCHORSING
Een speler die binnen een periode van 24 maanden in totaal 10 strafpunten opgelegd krijgt, wordt automatisch
geschorst voor een periode van 14 dagen en kan in die periode niet deelnemen aan officiële competities (tornooien en
interclub).
Opgelet: ook strafpunten die je ontving omwille van overtreding van de gedragscode (bv. weggooien van racket of
onsportief gedrag) worden samengeteld met de ontvangen strafpunten voor WO of FF.
Voorbeeld:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

05/03/2020: FF = + 5 strafpunten
07/07/2020 : eerste WO = + 0 strafpunten
12/12/2020 : weggooien racket (gedragscode) = + 3 strafpunten
05/03/2022 : de 5 strafpunten van 05/03/2020 komen te vervallen = - 5 strafpunten
15/05/2022: tweede WO = + 0 strafpunten
15/06/2022: FF = + 5 strafpunten
04/07/2022: derde WO = + 3 strafpunten
TOTAAL = 11 punten => schorsing van de speler. De 11 verzamelde punten komen dan te vervallen.
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