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Art. 4.2.2
Partnerruil
Art. 4.2.2.1
Categorieën
Heren +35, Heren +45
Reeks 1: max. 45 punten
Reeks 2: max. 30 punten

Dames +35, Dames +45
Reeks 1: max. 45 punten
Reeks 2: max. 30 punten

Gemengd +35, Gemengd +45
Reeks 1: max. 45 punten
Reeks 2: max. 30 punten

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het
dubbelklassement van elke speler.
Elke reeks kan opgesplitst worden in verschillende ‘poules‘, naargelang het aantal ingeschreven ploegen in die
bepaalde reeks.
Art. 4.2.2.2
Inschrijvingen
a) Clubs schrijven hun ploegen in via de effectievenlijst. Op de effectievenlijst worden de 4
basisspelers vermeld met hun respectievelijke rangschikking, naam en voornaam,
competitienummer en klassement. Deze lijst moet ieder jaar op de federatie zijn toegekomen
voor de door de Sporta-raad Tennis vastgestelde datum. De inschrijving verloopt online.
b) De effectievenlijsten moeten per ploeg, zodanig worden opgesteld dat de volgorde van de
klassementen wordt gerespecteerd (in dalende orde volgens het dubbelklassement). Bij
gemengde partnerruil eerst 2 heren, dan 2 dames in dalende volgorde van het
dubbelklassement.
c) De categorie waarvoor de ploeg inschrijft wordt bepaald op basis van geslacht en leeftijd van de
basisspelers van deze ploeg.
d) De volgorde waarin de spelers worden opgegeven op de effectievenlijst is bindend voor de
volgorde van opstelling der spelers gedurende het volledige seizoen.

Art. 4.2.2.3
Ploegopstelling
a) Voor de aanvang van een ontmoeting worden de schriftelijk opgestelde ploegsamenstellingen
door de kapitein van beide ploegen uitgewisseld (uitwisselingsblad), samen met de
effectievenlijst, goedgekeurd door de federatie.
b) Men stelt de effectieven op in de juiste volgorde, dus zoals ze op de effectievenlijst die door de
federatie werd goedgekeurd, voorkomen. Op basis van dit vooraf ingevulde uitwisselingsblad
dient het wedstrijdblad ingevuld te worden.
c) Effectieve spelers mogen binnen een ontmoeting niet vervangen worden door andere
effectieve spelers van dezelfde ploeg (d.w.z. niet afwijken van de plaats waarop ze op het
wedstrijdblad voorkomen). De plaatsnummer op het wedstrijdblad van een speler in de
eerste wedstrijd, is bindend voor de verdere wedstrijden van de ontmoeting.
d) Effectieve spelers mogen aantreden als reservespelers in:
- gelijk welke ploeg van een andere categorie
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-

in een ploeg van een hogere reeks dan deze waarvoor men als effectieve speler
aantreedt, van dezelfde categorie.

e) Indien één of meerdere effectie(f)ven niet beschikbaar is/zijn, mag men een reserve inschakelen
onder de volgende voorwaarden :
- Een reservespeler mag om het even welk klassement hebben, maar de totale
puntenwaarde van de 4 hoogst geklasseerde spelers mag de maximumwaarde van de
reeks niet overschrijden.
- Een reservespeler neemt de plaats in volgens zijn/haar klassement. Is zijn klassement
gelijk aan dat van een effectief, dan komt hij na die effectief.
- Een reservespeler krijgt op het wedstrijdblad de letter “R” waar normaliter het
volgnummer moet gemeld worden.
- Een reservespeler mag in alle ploegen van zijn club opgesteld worden, mits te voldoen
aan de hierboven vermelde voorwaarden, maar slechts in één ploeg van dezelfde reeks
of poule.
- Er moet steeds 1 effectief op het wedstrijdblad opgesteld worden.
f)

Een reservespeler kan een gekwetste effectief vervangen tijdens de ontmoeting maar voor
aanvang van de wedstrijd van de effectief, indien die reservespeler een gelijk of lager klassement
heeft dan de effectief die hij vervangt. De vervanging van een speler a.g.v. een kwetsuur dient
onderaan het wedstrijdblad bij de opmerkingen vermeld te worden.

g) De ploeg die over een speler beschikt die een tussentijdse klassementsverhoging gekregen heeft
waardoor de maximale puntenwaarde van de reeks overschreden wordt, moet voor het verdere
verloop van de competitie een reserve speler inschakelen voor deze ploeg. Wanneer een speler
na een klassementsverhoging met een oud klassement verder speelt, verliest hij elke wedstrijd
met forfaitcijfers (competitieboete B4).
Art. 4.2.2.4
Ontmoeting
a) Per ontmoeting worden 6 dubbelwedstrijden van 1 set gespeeld; bij 6/6 Tie break naar 7 punten,
met een verschil van 2.
b) Elke speler speelt 3 afzonderlijke sets dubbel.
c) De volgorde van de wedstrijden zoals weergegeven op het wedstrijdblad is als volgt :
A= thuisploeg, B= bezoekende ploeg
A1 + A2 speelt tegen B1 + B2
A3 + A4 speelt tegen B3 + B4
A1 + A3 speelt tegen B1 + B3
A2 + A4 speelt tegen B2 + B4
A1 + A4 speelt tegen B1 + B4
A2 + A3 speelt tegen B2 + B3
Bij de gemengde competities spelen de heren op de plaatsen 1 en 2 en de dames op de plaatsen 3 en 4.
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Art. 4.2.2.5
Inzenden en invullen wedstrijdblad
a) Het wedstrijdblad moet binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontmoeting door de thuisploeg
aan de federatie bezorgd worden. Dit kan op volgende manieren:
- per post naar Sporta-federatie, Boomgaardstraat 22 Bus 50 – 2600 Berchem (poststempel
zal als bewijs kunnen aangevoerd worden).
- per mail als ingescand document naar tennis@sporta.be
- online ingegeven via de website www.sportafederatie.be/tennis onder de betreffende
rubriek. Het originele wedstrijddocument moet in dit geval voor 8 september per post
ingestuurd worden of door de thuisploeg t.e.m. april van het volgende jaar op de club
bewaard worden. In geval van betwisting/discussie kan het originele document opgevraagd
worden en moet de club dit kunnen voorleggen.
b) Indien zich tijdens de ontmoeting een ongeval voordoet, moet dit op het wedstrijdblad vermeld
worden.
c) De term “voorbehoud” moet op het wedstrijdblad vermeld worden door de ploegkapitein, met
de vermelding van de reden van voorbehoud. Voorbehoud wordt door de Sporta-raad Tennis
behandeld.
d) Bij forfait die vooraf niet gekend was (= op de dag zelf), dient de uitslag ook binnen de 8
kalenderdagen op het secretariaat toe te komen. De forfaitgevende ploeg wordt belast met
competitieboete B2.
e) Het wedstrijdblad dient volledig ingevuld te zijn en ondertekend te worden door beide partijen.
Bij overtreding wordt competitieboete B7.b uitgesproken tegen de thuisploeg.
f)

Het laattijdig insturen van het wedstrijdblad wordt beboet met competitieboete B7.a ten laste
van de thuisploeg.

g) Het niet insturen van het wedstrijdblad wordt beboet met competitieboete B7.c ten laste van de
thuisploeg.
Art. 4.2.2.6
Boetes partnerruil
Zie onder Art. 4.6
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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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Forfait
Walk Over
Niet-reglementaire
ploegopstelling

Opgave

Doping

Wedstrijdblad

Wisseling lidmaatschap

Niet-gekwalificeerde speler

Tornooiborderel

Wedstrijd te laat gespeeld

Fout doorgegeven TVklassement
Onderlinge interclubwedstrijd
na 31 mei gespeeld

B2
B3

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

/

/

€ 20
/

/

€5

€ 12,50

€ 25

€5

€ 20

€5

€ 12,50

€ 25

€5

€ 25

/

/

€ 25

€ 12,50
/

€ 50

Boete
ZOMERPOULE

€ 25
/

€ 75

Boete
- INTERCLUB
- PARTNERRUIL
- INTERCLUB 4x4
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B4

Algemeen forfait

Titel

/

€ 20

€5

€5

/

/

/

/

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

€ 6,50

/

/

/

/

/

/
/

€ 75

Boete
- JEUGDINTERCLUB
- SENIOREN
- WINTERPOULE

€ 25

€ 25

/

/

€ 12,50
/

Boete
TORNOOIEN

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

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)

Gevolgen

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

B1

Art.

Art. 4.6.2.
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