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Art. 4.3.3.
Winterpoule
Art. 4.3.3.1
Tijdstip en plaats
De winterpoule loopt, tenzij bij uitzondering, van eind september tot eind maart. Alle wedstrijden worden
gespeeld op terreinen die door Sporta-tennis voor een bepaalde periode worden afgehuurd.
Art. 4.3.3.2
Categorieën
Dubbel dames:
Dubbel heren:
Dubbel gemengd:

open, DD+35, DD+45, DD+55
open, DH+35, DH+45, DH+55
open, DG+35, DG+45, DG+55

De wedstrijden die in de winterpoule gespeeld worden, worden vanaf het winterseizoen 2015-2016 in rekening
gebracht bij de berekening van de nieuwe klassementen.
Art. 4.3.3.3
Inschrijvingen
a) Elke club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven; eenzelfde speler kan zich maximaal in 2
verschillende reeksen inschrijven. De inschrijving verloopt online.
b) De inschrijving gebeurt per ploeg van 2 spelers van dezelfde club, of 2 spelers van
verschillende clubs.
c) Ploegen die inschrijven voor de winterpoule betalen bij inschrijving een vooraf vastgelegd
bedrag, bepaald door de Sporta-raad Tennis. Dit bedrag omvat de terreinhuur voor minimaal 5
winterpoulewedstrijden in de periode eind september tot eind maart.
d) Niet-aangesloten leden kunnen inschrijven voor de winterpoule maar betalen een supplement
voor hun verzekering. Dit bedrag wordt vooraf bepaald door de Sporta-raad Tennis.
e) De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die
overeenstemmen met het dubbelklassement van elke speler.
Er wordt steeds getracht het spanningsveld tussen de hoogste en laagste klassementswaarde te
beperken, met een maximumverschil van 5 punten. Bij te weinig inschrijvingen echter kunnen
reeksen samengevoegd worden.
Art. 4.3.3.4
a)

Ontmoeting
Voor elke ontmoeting dient de thuisploeg 4 ballen in goede staat ter beschikking te stellen.

b)

Een ontmoeting duurt 1 ½ uur, inclusief opwarming en borstelen na de wedstrijd. De
opwarming dient beperkt te worden. Na 1 ½ uur wordt de wedstrijd stopgezet en wordt de
uitslag genoteerd.

c)

Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets (indien de tijd dit toelaat), met tie-break (naar 7
punten, met verschil van 2) indien 6/6 stand, in iedere set. Een mogelijke derde set wordt
vervangen door een super tie-break naar 10 punten, met 2 punten verschil.
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d)

De setstanden worden genoteerd op het poulekaartje. Indien een set of super tie-break na 1
½ uur niet is afgewerkt, wordt die set of super tie-break gewonnen door de ploeg die
respectievelijk de meeste games of punten gewonnen heeft in die lopende set of super tiebreak.

e)

Puntenverdeling na afloop van de ontmoeting:
- 2 punten per set voor de ploeg die een set wint
- 1 punt voor beide ploegen, indien het aantal gewonnen games of punten in een
onafgewerkte set of super tie-break gelijk is
- 1 punt voor de ploeg die de super tie-break wint
- 0 punten voor de ploeg die een set of super tie-break verliest

f)

Indien een ploeg tijdens de ontmoeting moet opgeven (door bv. medische redenen) blijft de
uitslag van de volledig gespeelde set(s) behouden. De uitslag van de onvolledige set wordt 60 in het nadeel van de ploeg die moet opgeven. Bij het insturen van het poulekaartje moet de
thuisploeg “opgave” vermelden.

g)

Een speler die zich voor de aanvang van de wedstrijd niet kan identificeren met zijn Sportalidkaart en zijn identiteitskaart, verliest de wedstrijd, behalve als hiervan melding wordt
gemaakt op de wedstrijdkaart en achteraf blijkt dat deze reglementair is aangesloten bij
Sporta-tennis.

Art. 4.3.3.5
Reservespeler
Indien een speler voor een ontmoeting niet beschikbaar is, mag er een reservespeler ingeschakeld worden
onder volgende voorwaarden:
- de reservespeler moet als competitief lid aangesloten zijn bij Sporta-tennis
- de nieuwe samengetelde puntenwaarde van de ploeg (som van de dubbelklassementen) mag de
waarde van de reeks niet overschrijden
- een reservespeler mag in alle ploegen van zijn club opgesteld worden, maar mag niet
aantreden als reservespeler in een reeks waar de speler in kwestie zelf actief is, of bij
meerdere ploegen van eenzelfde reeks.
Er moet altijd 1 effectieve speler per ontmoeting opgesteld worden.
Art. 4.3.3.6
Insturen van de uitslag
De uitslag wordt doorgegeven a.d.h.v. een ingevuld poulekaartje. Dit kaartje moet binnen de 30
kalenderdagen na de wedstrijd door de thuisploeg aan de federatie bezorgd worden.
Het insturen van de uitslag kan op volgende manieren:
. online doorgeven
. als ingescand document via mail (tennis@sporta.be).
. per post (Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem)
. per fax (03/286.58.09)
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het versturen van het poulekaartje.
Ook in geval van forfait dient een ingevuld poulekaartje ingestuurd te worden door de thuisploeg (met
vermelding van de forfait).
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-

De uiterste inleveringsdatum is vastgesteld op 8 april (dit is alleen voor de laatste wedstrijden van
belang).

Art. 4.3.3.7
Uitstel wedstrijd
Vermits er gebruik gemaakt wordt van gehuurde indoorterreinen op vastgelegde uren en locaties kan een
winterpoulewedstrijd niet uitgesteld worden.
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 mits voorlegging van een lidkaart, geldig voor het lopende jaar.
Deze tornooien worden vermeld op de officiële affiches die op alle clubs opgehangen moeten
worden.
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Art. 4.5.3
Procedure berekening dubbelklassement
Zie Addendum onder Art. 4.5.3
Art. 4.5.4
Samenvoegen berekening enkel- en dubbelklassement
Zie Addendum onder Art. 4.5.4
Art. 4.5.5
Omrekeningstabel TV-Sporta-klassement bij aansluiting nieuwe leden
Zie Addendum onder Art. 4.5.5
Art. 4.5.6
Omrekeningstabel TV-Sporta-klassement bij de klassementsberekening
Zie Addendum onder Art. 4.5.6

Art. 4.6
Boetes
Art. 4.6.1
Terminologie competitieve boetes
Art. 4.6.1.1
Algemeen forfait
Algemeen Forfait wordt uitgesproken:
a) vanaf het moment dat de volledige ploeg, na opmaak van de kalender, niet meer
deelneemt aan de competitie of het resterende gedeelte van de competitie
b) als een ploeg voor twee ontmoetingen forfait geeft
De boete ten gevolge van algemeen forfait kan geschorst worden bij heirkracht die aan de hand van de
nodige bewijsstukken gestaafd kan worden.

Art. 4.6.1.2
Forfait
Forfait wordt uitgesproken indien de volledige ploeg, zonder de tegenpartij te verwittigen, afwezig is voor
één competitiewedstrijd. Hiervoor wordt eveneens een geldboete (B2) aangerekend.
Forfait kan uitgesproken worden tegen een club:
a) bij afwezigheid van de ploeg (zonder voorafgaande verwittiging van de tegenpartij)
b) wanneer de ploeg weigert te spelen op een terrein dat door Sporta-tennis werd
aangeduid
De boete ten gevolge van forfait kan geschorst worden bij heirkracht die aan de hand van de nodige
bewijsstukken gestaafd kan worden.
Als een ploeg bij herhaling forfait geeft, wordt er een algemeen forfait uitgesproken.
Meer bepalingen rond uitstel en forfait van een wedstrijd worden in Art. 4.1.5.1 vermeld.
Art. 4.6.1.3
Walk-Over (W.O.)
W.O. wordt uitgesproken wanneer een speler niet tijdig aanwezig is en de wedstrijd bij gevolg niet meer
kan gespeeld worden.
De speler tegen wie W.O. wordt uitgesproken, moet het wedstrijddocument indien mogelijk ondertekenen.
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Art. 4.6.1.4
Niet reglementaire ploegopstelling
Fout tegen de ploegopstelling (effectievenlijst niet gevolgd – foutieve klassementen, opstellen van een niet
aangesloten speler,…)
Art. 4.6.1.5
Opgave
Één of meerdere spelers verlaten het terrein voor de wedstrijd ten einde is (ten gevolge van kwetsuur,
medische redenen, persoonlijke redenen,…).
Art. 4.6.1.6
Doping
Een speler wordt betrapt op het gebruik of het onder invloed zijn van verboden middelen tijdens de
wedstrijd.
Art. 4.6.1.7
Wedstrijdblad
Het wedstrijdblad kan onreglementair ingezonden worden op basis van volgende criteria:
a. Te laat ingezonden
b. Onvolledig ingevuld
c. Niet ingezonden
Art. 4.6.1.8
Wisseling lidmaatschap
Een speler die zijn lidmaatschap wisselt of onder het lidmaatschap van een andere speler speelt.
Art. 4.6.1.9
Niet-gekwalificeerde speler
Wanneer een club een niet-gekwalificeerde speler heeft laten optreden in één of meerdere wedstrijden, zal
de betreffende commissie, spijts alle andere algemene of bijzondere schikkingen der reglementen, van
ambtswege de club in kwestie de punten doen verliezen van de wedstrijden waaraan deze speler heeft
deelgenomen. De club zal bovendien worden beboet indien ze een niet-gekwalificeerde speler tijdens een
tornooi opstelt. Onder niet-gekwalificeerde speler wordt verstaan: niet voldoen aan alle voorwaarden om
als speler in die wedstrijd te mogen worden opgesteld, bv. geen lid, geschorst, enz…
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Art. 4.6.2.
Art.

BOETES: interclub, partnerruil, interclub 4x4, zomerpoule, tornooien, jeugdinterclub, senioren, winterpoule

Titel

Boete
- INTERCLUB
- PARTNERRUIL
- INTERCLUB 4x4

Boete
ZOMERPOULE

Boete
TORNOOIEN

Boete
- JEUGDINTERCLUB
- SENIOREN
- WINTERPOULE

B1

Algemeen forfait

€ 75

€ 50

B2
B3

Forfait
Walk Over
Niet-reglementaire
ploegopstelling

€ 25
/

€ 12,50
/

€ 12,50
/

/
/

/

/

/

/

B4

€ 75

B5

Opgave

/

/

/

/

B6

Doping

€ 25

€ 25

€ 25

/

B7

Wedstrijdblad

€5

€5

B8

Wisseling lidmaatschap

€ 25

€ 25

€ 25

€ 12,50

(de speler krijgt scratch toegekend
en verliest zijn waarborg (€4 voor
de club, €2,5 voor de federatie)

/
/

€ 6,50
€ 12,50

/

B9

Niet-gekwalificeerde speler

B10

Tornooiborderel

B11

Wedstrijd te laat gespeeld

€5

€5

€5

/

B12

Fout doorgegeven TVklassement
Onderlinge interclubwedstrijd
na 31 mei gespeeld

€ 20

€ 20

€ 20

/

/

/

/

/

B13

€5
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Gevolgen

Annulatie van de eventueel
gespeelde ontmoetingen +
laatste in de eindrangschikking
Verlies met forfaitcijfers 6/0-6/0
Verlies met forfaitcijfers 6/0-6/0
Verlies met forfaitcijfers 6/0 voor
de betrokken wedstrijd(en)
Uitslag van de volledig gespeelde
set(s) blijft behouden. Uitslag van
de onvolledige set wordt 6-0
Stand bij opgave noteren +
vermelden “opgave”
Schorsing van één jaar voor alle
competitievormen. Bij herhaling
uitsluiting uit de federatie
a. Te laat ingezonden
b. Onvolledig ingevuld
c. Niet ingezonden
Verlies met forfaitcijfers 6/0 voor
de betrokken wedstrijd(en)
Verlies met forfaitcijfers 6/0 voor
de betrokken wedstrijd(en)
Blaam tornooileider
Boete voor de speler/ploeg die
uitstel gevraagd heeft
Speler/ploeg wordt uit de uitslag
geschrapt
Beide ploegen krijgen 0 punten
voor de betreffende wedstrijd

