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Indien een speler/speelster wegens onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een geplande
wedstrijd zijn er 2 opties:
1) de plaats van de speler die belet is, laten innemen door een reservespeler (onder voorwaarden
vermeld onder Art. 4.3.3.6) en de wedstrijd laten doorgaan
2) forfait geven voor de betreffende wedstrijd; de forfaitkrijgende ploeg kan dan alsnog het terrein
gebruiken op het geplande tijdstip

Art. 4.3.3.8
Forfait
Indien een ploeg forfait geeft dient deze de tegenpartij op de hoogte te brengen. De thuisploeg noteert de
forfaituitslag 6/0 – 6/0 in het nadeel van de forfaitgevende ploeg op het poulekaartje met vermelding van
de forfait. Het ingevuld poulekaartje dient door de thuisploeg aan de federatie doorgegeven te worden.
Art. 4.3.3.9
Rangschikking
De ingestuurde uitslagen met bijhorende rangschikking verschijnen op de website
www.sportafederatie.be/tennis. De uitslagen van de winterpoule worden vanaf het winterseizoen 2015-2016
in rekening gebracht bij de berekening van de nieuwe klassementen.

Art. 4.4.
Tornooien
Art. 4.4.1
Algemeen
Art. 4.4.1.1
Terminologie:
- Wedstrijd: prestatie tussen 2 personen of 2 duo’s.
-

Tornooileider: De tornooileider is een aangesloten lid, aangeduid door de organiserende club,
die verantwoordelijk is voor het goede verloop van het tornooi en voor het verwerken en
doorgeven van alle vereiste informatie. Hij/zij kan na het doorgeven van foutieve informatie
gesanctioneerd worden door de Sporta-raad Tennis. Hij/zij kan desgevallend steeds beroep
aantekenen bij de klachtencommissie.

-

Sporta-verantwoordelijke: De Sporta-verantwoordelijke is de tornooiorganisator die
administratief verantwoordelijk is voor de club en maakt deel uit van het clubbestuur. Hij/zij
ontvangt alle nodige informatie van de federatie.

-

Sporta-tornooien: Sporta-tornooien zijn clubtornooien waaraan enkel competitief aangesloten
Sporta-leden kunnen deelnemen. Deze tornooien worden vermeld op de officiële affiches die op
alle clubs opgehangen moeten worden.

-

Een tornooi georganiseerd door een bij de federatie aangesloten club, waarbij uit de publicaties
niet afleidbaar is dat het wordt georganiseerd onder de auspiciën/reglementen van een andere
federatie, wordt van ambtswege beschouwd als een tornooi georganiseerd binnen Sporta–Tennis.

-

Een binnen Sporta-tennis georganiseerd tornooi, waarvan de duur tussen aanvang en einde meer
dan 24 uur bedraagt en waarvoor al of niet taks is verschuldigd, moet voorafgaandelijk
goedkeuring bekomen van de Sporta-raad Tennis.
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-

Sporta Jeugd-tornooien: Sporta jeugd-tornooien zijn clubtornooien waaraan enkel Sporta-leden
kunnen deelnemen die behoren tot de jeugdcategorie. Deze tornooien worden vermeld op de
officiële affiches die op alle clubs opgehangen moeten worden.

-

Jeugd: jeugdreeks in een tornooi waarbij geen leeftijdsbegrenzing wordt toegepast. Indien een
begrenzing wordt toegepast, mogen de jeugdspelers deze leeftijd niet overschreden hebben op 1
januari van het lopende kalenderjaar.

-

Heren: herenreeks in een tornooi waarbij geen leeftijdsbegrenzing wordt toegepast.

-

Dames: damesreeks in een tornooi waarbij geen leeftijdsbegrenzing wordt toegepast.

-

Gemengd: gemengde reeks in een tornooi waarbij geen leeftijdsbegrenzing wordt toegepast.

-

Heren +40: herenreeks in een tornooi waarbij de leeftijd van de spelers minimaal 40 jaar bedraagt
op 1 januari van het huidige kalenderjaar.

-

Dames +35: damesreeks in een tornooi waarbij de leeftijd van de spelers minimaal 35 jaar
bedraagt op 1 januari van het huidige kalenderjaar.

-

Gemengd H+40/D+35: gemengde reeks in een tornooi waarbij de leeftijd van de man minimaal
40 jaar en van de vrouw minimaal 35 jaar bedraagt op 1 januari van het huidige kalenderjaar.

Art. 4.4.1.2
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
De tornooileider
De tornooileider is bevoegd voor:
- opmaken tornooitabellen, verzamelen inschrijvingen, aanduiden van de volgorde van de
wedstrijden, de terreinen en het uur van aanvang
- controle op uitvoering spelregels;
- controle op uitvoering tornooireglement;
- controle op de beperking van deelnemers;
- bespeelbaarheid van de terreinen;
- opmaken tornooiborderel;
- opmaken van nota (alle onregelmatigheden tijdens tornooi) en indienen bij Sporta–Tennis;
- werking aan wedstrijdtafel;
- naleving reglementen tornooien Sporta-tennis ;
- goed zichtbaar uithangen en aanvullen van de wedstrijdtabellen;
- bepalen van de aanvang van de prijsuitreiking (receptie) en voor de al dan niet verplichte
aanwezigheid van de winnaars voor het ontvangen van de prijzen;
- in samenwerking met de Sporta-verantwoordelijke beslissen in alle onvoorziene gevallen.
De tornooileider neemt alle maatregelingen die het goede verloop van het tornooi moeten waarborgen,
waarbij hij rekening houdt met alle door de Sporta-raad tennis goedgekeurde reglementen.
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Sporta-verantwoordelijke
De Sporta-verantwoordelijke dient na het tornooi het tornooiborderel in te vullen. De wedstrijdbladen, samen
met het tornooiborderel, moeten uiterlijk 8 werkdagen na het tornooi op het secretariaat van Sporta-tennis
toekomen.
De tornooiorganisator is verder verantwoordelijk voor:
- aanvraag tornooi;
- voorzien van prijzen voor de verliezende halve finalisten, verliezende finalist en finalist.
- doorsturen van de uitslagen en tornooiborderel,
- doorgeven van beperking van het aantal deelnemers in overleg met tornooileider aan de
Sporta-raad Tennis;
- publiceren van tornooitabellen in clublokalen;
- naleving van de tijdige betaling van de verschuldigde taks door betaling van de afrekening van
Sporta-tennis in samenspraak met de tornooileider
- in samenwerking met de tornooileider beslissen in alle onvoorziene gevallen.
Speler
-

-

De deelnemer controleert/vraagt zelf de dag en uur aan van zijn eerste wedstrijd (voor meer
gegevens, zie ook afzonderlijke info per tornooi), ten laatste 24 uur voor aanvang tornooi.
Mogelijke scratch bij niet-naleving.
Een winnaar moet onmiddellijk na afloop van zijn/haar wedstrijd contact opnemen met de
tornooileider i.v.m. de planning van zijn/haar volgende wedstrijd.

Art. 4.4.2.
Tornooiorganisatie
Art. 4.4.2.1
Terreinen
In eerste orde worden de wedstrijden gespeeld in openlucht (ongeacht de vloerbekleding), bij dag- of
kunstlicht.
Art. 4.4.2.2
Ballen
- Ballen in goede staat worden voor de finales door de organiserende club geleverd.
- Alle deelnemers moeten steeds 4 ballen in goede staat bijhebben.
- Bij betwisting over het gebruik van de ballen is het enkel de tornooileider die uitsluitsel kan geven
Art. 4.4.2.3
Tenniskledij
Tenniskledij met aangepast schoeisel is verplicht.
Art. 4.4.2.4
Inschrijvingen
a. Spelers kunnen tot 3 dagen voor de aanvang van het tornooi inschrijven.
Bij voorkeur gebeurt dit online (www.sportafederatie.be/tennis) via de rubriek “Tornooien”
zodat fouten zo veel mogelijk vermeden worden.
Volgende alternatieve manieren blijven mogelijk:
- Telefonisch bij de tornooileider
- Per mail bij de tornooileider

© 2019 Sportief Reglement Sporta-federatie vzw – Tennis (versie januari 2019)

36
b. De tornooileider kan, rekening houdend met het goede verloop van het tornooi, beslissen om
laattijdig ingeschreven deelnemers nog in de tabel op te nemen, maar ten laatste voor aanvang
van de 1ste wedstrijd van de reeks.
c. Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand met hetzelfde klassement of lager, maar
wel vóór aanvang van zijn eerste wedstrijd.
d. In de niet-leeftijdreeksen is er geen minimumleeftijd bepaald om deel te nemen.
e. Iedere deelnemer mag steeds inschrijven, in de eigen reeks/categorie of in een hogere reeks,
maar gelimiteerd tot max. 2 reeksen per tornooi, behalve mits toelating van de
tornooileider.
f.

Spelers worden niet toegelaten indien:
- ze door de federatie geschorst werden
- ze gesanctioneerd werden door de tornooileider (in samenspraak met de Sporta-raad
Tennis) van een gespeeld tornooi wegens niet-gerechtvaardigde W.O. in de 1ste ronde
(schorsing blijft tot het inschrijvingsgeld + € 2,50 boete is betaald).

Art. 4.4.2.5
Tornooiplanning en – organisatie binnen Sporta-tennis
a. De tornooien worden ingericht in tabelvorm met rechtstreekse uitschakeling. In geval van
beperkte deelname kan ook overgegaan worden naar een poulevorm. De wedstrijden worden
afgewerkt op alle weekdagen, gedurende de volledige duur van het tornooi met minimum
aanvangsuur 18u00. De eerste ronde dient in het weekend gespeeld te worden. De tornooileider
kan hier per uitzondering mogelijk van afwijken.
b. Er wordt steeds gespeeld naar 2 winnende sets, met Tie-Break (naar 7 punten, met verschil
van 2) indien 6/6 stand, in iedere set. Bij gegronde redenen en in uitzonderlijke gevallen kan
de tornooileider afwijken van de regel om een 3e set te spelen bij gelijke setstand. De 3e set
kan in dit geval vervangen worden door een super-tiebreak op voorwaarde dat de
tornooileider dit duidelijk kenbaar maakt vóór aanvang van het tornooi.
c. Reglementen, inschrijvingsgeld, prijzen, organisatie, e.d. zullen jaarlijks door de
tornooileiding en de Sporta-raad Tennis gemeenschappelijk worden uitgewerkt.
d. De datum voor het inrichten van een tornooi is door de club vrij te bepalen, doch dient door
Sporta-tennis goedgekeurd te worden. Jaarlijks dient men hiervoor een aanvraag in te
dienen. Op de daaropvolgende bijeenkomst van de tornooileiders wordt de kalender
voorgesteld en kunnen bijkomende wijzigingen aangevraagd worden. De clubs worden wel
geacht elk jaar hun tornooi op een vaste tornooiweek te laten doorgaan. Clubs die een
tornooi ingericht hebben, genieten bijgevolg de voorrang bij het toekennen van de datum
voor het volgend seizoen.
e. Het nummer van de tornooiweek is identiek aan het nummer van de kalenderweek zoals
weergegeven in een agenda. De eerste week van het jaar is die welke vier of meer dagen in
dat jaar bevat. Omdat we maandag als eerste dag van de week beschouwen, komt het erop
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neer dat week 1 de week is waarin de eerste donderdag van dat jaar valt of de week waar 4
januari in valt.
f.

Vermits de meeste tornooien in een weekend starten, wordt de maandag, volgende op de
start van het tornooi aangeduid als de eerste dag van de tornooiweek waarin het tornooi
doorgaat.

g. Wanneer een tornooi herhaaldelijk niet doorgaat of doorgaat met weinig inschrijvingen, kan
de Sporta-raad Tennis deze tornooiweek aan een andere club toekennen.
h. De Sporta-Tornooien worden ingericht voor categorieën/reeksen, die overeen stemmen met de
indeling van de klassementen. De club mag vrij kiezen voor welke categorieën/reeksen zij de
inrichting wenst te verzekeren. Uitzonderlijk kan de Sporta-raad Tennis een club ook bepaalde
reeksen opleggen.
i.

Enkel wanneer er minder dan 8 deelnemers per reeks zijn ingeschreven, beschikken de inrichters
over vijf alternatieven betreffende de organisatie:
1) ofwel de reeks annuleren;
2) ofwel de inrichting verzekeren met het oog op de toekenning van de punten voor
het individueel kampioenschap, echter zonder de verplichting de voorziene prijzen
toe te kennen, wanneer er geen inschrijvingsgeld is gevraagd,
3) ofwel laten doorgaan met normaal voorzien inschrijvingsgeld en prijzenpot;
4) ofwel reeksen samenvoegen;
5) ofwel van het gebruikelijke tornooisysteem in tabelvorm afwijken en een
poulevorm hanteren.
Formule poulesysteem
De poules worden op basis van de inschrijvingen opgesteld.
Per gewonnen wedstrijd krijgt men twee punten, bij verlies 0 punten. De eindoverwinnaar
van de poule is de speler/speelster of ploeg met de meeste ontmoetingspunten. Bij gelijke
stand wordt er in de eerste plaats gekeken naar de onderlinge ontmoeting, vervolgens naar
het aantal gewonnen sets en in laatste instantie naar het aantal gewonnen games. Brengt dit
nog geen uitsluitsel, dan wordt één set gespeeld, in afspraak met de wedstrijdtafel.
Een speler/speelster of ploeg die opgeeft, forfait geeft, walk-over krijgt of geschorst wordt,
wordt niet opgenomen in de rangschikking en de gespeelde wedstrijden worden
geannuleerd.
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Art. 4.4.2.6
Opmaak tornooitabel
a. De speler met het hoogste klassement is het 1ste reekshoofd, enz.
Bij gelijk klassement moeten er zoveel mogelijke reekshoofden zijn van verschillende clubs.
b. Progressieve tabellen (vooruitschuiven van sterkste spelers) zijn toegelaten.
c. Indien er leeftijdsgebonden reeksen worden samengevoegd, worden de spelers van de ene
reeks in de bovenste helft van de tabel en de andere reeks in de onderste helft van de tabel
geplaatst, zodat ze elkaar pas in de finale ontmoeten.
d. De wedstrijden en de spelers van de interclub hebben voorrang op de tornooiwedstrijden,
waarbij rekening kan gehouden worden met geldende uitstelmogelijkheden.
e. Een tornooi dat eindigt (finale en receptie) heeft voorrang op een beginnend tornooi.
f.

Bij programmatie steeds rekening houden met de nodige tijd:
enkelspel : ongeveer 1 1/4 uur
dubbelspel : ongeveer 1 1/2 uur

g. Rustperiodes:
Rust tussen 2 enkelspelen op zelfde dag = minimum 1 uur. Een deelnemer die ouder is dan 45
jaar kan niet verplicht worden twee enkelwedstrijden op eenzelfde dag te spelen.
Rust tussen 2 dubbels op zelfde dag = minimum 1 uur.

Art. 4.4.2.7
Opsturen Sporta-documenten
Binnen de 8 dagen na afloop van het tornooi dienen de officiële Sporta-tennis-documenten (uitslagen +
tornooiborderel) naar het secretariaat opgestuurd te worden. Dit zowel voor een Sporta-tornooi als een
jeugdtornooi.

Art. 4.4.3.
Categorieën, inschrijvingsgelden en prijzengeld
Art. 4.4.3.1
Indeling categorieën:
Zie Addendum onder Art. 4.4.3.1

Art. 4.4.3.2
Inschrijvingsgelden tornooi
Zie Addendum onder Art. 4.4.3.2
Art. 4.4.3.3
Prijzengeld enkeltornooi
Zie Addendum onder Art.4.5.3.3

Art. 4.4.4.
Jeugdtornooien
Art. 4.4.4.1
Indeling categorieën:
Jeugdreeksen kunnen ingedeeld worden op basis van volgende criteria:
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a. Indeling op basis van leeftijdscategorie
b. Indeling op basis van klassement
c. Een combinatie van beide
De organiseerde club is vrij om te bepalen op basis van welke criteria zij hun reeksindeling maken.
Art. 4.4.4.2
Inschrijvingsgelden jeugdtornooi
Zie Addendum onder Art. 4.4.4.2
Art. 4.4.4.3
Prijzengeld jeugdtornooi
Er wordt geen prijzengeld vastgelegd voor de jeugdtornooien.

Art. 4.4.5
Individueel kampioenschap
Op basis van de behaalde punten in de Sporta-tornooien wordt de titel “Individueel kampioen Sportatennis” toegekend voor volgende categorieën/ reeksen:
Zie Addendum onder Art. 4.4.5.
Art. 4.4.5.1

Berekening puntenwaardes
a. Bij elk tornooi worden aan de deelnemers per categorie/reeks punten toegekend:
Zie Addendum onder Art. 4.4.5.1 a.

Op basis van samenstelling van de behaalde punten wordt de titel van “Individueel Kampioen” toegekend. Bij
W.O. of FF vervallen de behaalde punten voor dat tornooi, als er niet één effectieve wedstrijd is gespeeld.
b. Om in aanmerking te komen moet men zowel bij enkel als bij dubbeltornooien deelnemen

aan:
Zie Addendum onder Art. 4.4.5.1 b.
Art. 4.4.5.2
Toekenning winnaar
De speler/ploeg die het hoogst aantal punten weet te behalen wordt kampioen. Indien meerdere
spelers/ploegen bij de eindrangschikking een gelijk aantal punten behalen, komen eerst het aantal
finaleplaatsen in aanmerking, vervolgens bij gelijkheid het aantal halve finale-plaatsen, enz.
De eindwinnaar ontvangt een aandenken.
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ADDENDUM
Art. 4.4.3.1
Indeling categorieën:
a. Indeling categorieën enkeltornooien:
- Dames en Heren alle leeftijden:
Reeks 1: open
Reeks 2: max. 30 ptn
Reeks 3: max. 15 ptn
Reeks 4: max. 07 ptn
- Jong Veteranen +35, Veteranen +45, Dames +35, Dames +45
Reeks 2: max. 30 ptn
Reeks 3: max. 15 ptn
Reeks 4: max. 07 ptn
b. Indeling categorieën dubbeltornooien:

- Heren en Dames en Gemengd:
Reeks 1: open (max. 100 ptn)
Reeks 2: max. 35 ptn (geen ptn. limiet)
Reeks 3: max. 20 ptn, met individueel een maximumklassement van D12
Reeks 4: max. 10 ptn, met individueel een maximumklassement van D05
- Heren +40, Dames +35, Gemengd H+40/D+35:
Reeks 3: max. 20 ptn, met individueel een maximumklassement van D12
Reeks 4: max. 10 ptn, met individueel een maximumklassement van D05
- Abraham-tornooien:
Heren, Dames en Gemengd (per ploeg moet men minimum 100 jaar zijn op 1 januari van het
lopende kalenderjaar). Na goedkeuring door de Sporta-raad tennis kan ook een andere
leeftijdsformule worden toegepast.
Reeks 2: max. 35 ptn (geen ptn. limiet)
Reeks 3: max. 20 ptn, met individueel een maximumklassement van D12
Reeks 4: max. 10 ptn, met individueel een maximumklassement van D05
-

Senioren +55:
Heren+55, Dames+55 en Gemengd+55
Reeks 2: max. 35 ptn (geen ptn. limiet)
Reeks 3: max. 20 ptn, met individueel een maximumklassement van D12
Reeks 4: max. 10 ptn, met individueel een maximumklassement van D05

Art. 4.4.3.2
Inschrijvingsgelden tornooi
a. Het inschrijvingsgeld per tornooi bedraagt € 8,00 per inschrijving per speler. Dit bedrag kan jaarlijks
aangepast worden door de Sporta-raad Tennis, in overleg met de tornooileiders.
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b. 10% van het inschrijvingsgeld van een tornooi wordt aan Sporta-tennis overgemaakt. De

betreffende clubs krijgen hiervoor een factuur toegestuurd.
c. Een deelnemer kan onder geen enkel beding zijn inschrijvingsgeld terugvorderen.

Art. 4.4.3.3
Prijzengeld enkeltornooi
a. Prijzengeld enkeltornooien
- De winnende finalist ontvangt € 30,00 of een tegenwaarde in natura of aankoopbon.
- De verliezende finalist ontvangt € 23,00 of een tegenwaarde in natura of aankoopbon.
- De verliezende halve finalist ontvangt € 15,00 of een tegenwaarde in natura of
aankoopbon.
b. Prijzengeld dubbeltornooien
-

De winnende finalisten ontvangt € 20,00 per persoon of een tegenwaarde in natura of
aankoopbon.
De verliezende finalist ontvangt € 15,00 per persoon of een tegenwaarde in natura of
aankoopbon.
De verliezende halve finalist ontvangt € 10,00 per persoon of een tegenwaarde in
natura of aankoopbon.

c. Overhandiging

Bij aanvang van het tornooi wordt een duidelijke mededeling uitgehangen, dat de deelnemers
persoonlijk hun prijs in ontvangst dienen te nemen, tijdens de prijsuitreiking na het tornooi.
Indien dit niet werd medegedeeld, gaan de tornooileiding akkoord dat in ieder geval de deelnemers
hun prijs zullen ontvangen.
Art. 4.4.4.2
Inschrijvingsgelden jeugdtornooi
a. Het inschrijvingsgeld per tornooi bedraagt € 4,00 per inschrijving per speler. Dit bedrag kan jaarlijks
aangepast worden door de Sporta-raad Tennis, in overleg met de tornooileiders.
b. 10% van het inschrijvingsgeld van een tornooi wordt aan Sporta-tennis overgemaakt. De

betreffende clubs krijgen hiervoor een factuur toegestuurd.
c. Een deelnemer kan onder geen enkel beding zijn inschrijvingsgeld terugvorderen.

Art. 4.4.5
Individueel kampioenschap
Enkeltornooien:
- Heren en Dames: reeks 1, 2, 3 en 4
- Jong Veteranen, Veteranen, Dames +35, Dames +45: reeks 3 en 4

Dubbeltornooien:
- Heren, Dames en Gemengd: reeks 1, 2, 3 en 4
- Heren +40, Dames +35 en Gemengd (H+40-D+35): reeks 3 en 4
- Abrahamtornooi Heren, Dames en Gemengd: reeks 2, reeks 3 en 4
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