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LIJST DER AFKORTINGEN

AFT

Association Francophone de Tennis asbl

ITF

International Tennis Federation

KBTB Koninklijke Belgische Tennisbond
LHF

Ligue Handisport Francophone asbl

REGLEMENT ROLSTOELTENNIS | GOEDGEKEURD OP 27 SEPTEMBER 2016 | 2

CONTACTGEGEVENS FEDERATIES

PARANTEE
Secretariaat p/a Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
B-9000 GENT
Tel: +32 (0)9 243 11 70
Fax: +32 (0)9 243 11 79
E-mail: info@parantee.be
Web: www.parantee.be

TENNIS VLAANDEREN
Algemeen Secretariaat
Louizapoortgalerij 203 bus 3
1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 548 03 00
Fax: +32 (0)2 548 03 03
E-mail: info@tennisvlaanderen.be
Web: www.tennisvlaanderen.be

“It takes less time to do a thing right
Than it does to explain why you did it wrong”
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INLEIDING
Rolstoeltennissers kunnen in Vlaanderen deelnemen aan recreatieve en competitieve
toernooien. Om geïnteresseerden wegwijs te maken in de stappen die genomen dienen
te worden om aan dergelijke wedstrijden deel te nemen of om deze zelf te organiseren,
stelde Parantee samen met Tennis Vlaanderen dit reglement voor rolstoeltennis samen.
We vestigen graag de aandacht op het feit dat zowel breedtesporters als elitesporters
rekening moeten houden met het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en
bestrijding van doping in de sport. Meer info over dit decreet en jouw verplichtingen als
sporter vind je op www.dopinglijn.be.
We vestigen ook graag de aandacht op het belang van ethisch verantwoord gedrag in
de sport. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom stelde Parantee een ethisch
charter op waarin de gedragsregels voor iedereen op en rond het sportterrein bepaald
worden. Dit charter maakt integraal deel uit van het reglement en kan geraadpleegd
worden op www.parantee.be. Classificatie als middel om sporters met een handicap in
te delen naargelang hun mogelijkheden, maakt fairplay mogelijk en is een belangrijk
gegeven in het ethisch verantwoord sporten. Meer informatie over classificatie,
overigens verplicht voor competitiesporters rolstoeltennis, vind je op onze website.
Heb je als organisator, rolstoeltennisser, begeleider of jurylid nog vragen
betreffende de deelname aan een wedstrijd, dan kan je voor verdere info terecht
bij:


Parantee vzw, 09 243 11 70, info@parantee.be



Tennis Vlaanderen vzw, 02 548 03 00, info@tennisvlaanderen.be
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HET SPEELREGLEMENT
Artikel 1
De criteriumwedstrijden en het Belgisch kampioenschap worden gespeeld op basis
van de tennisspelregels en de reglementen van ITF (International Tennis Federation)
en KBTB (Koninklijke Belgische Tennis Bond).
Artikel 2
De inschrijvingen voor de criteriumwedstrijden gebeuren via de website van Tennis
Vlaanderen (bij voorkeur) of via de respectievelijke wedstrijdleider. Inschrijven kan
vanaf zes weken voorafgaand aan de toernooidatum, meer bepaald vanaf 20 uur ’s
avonds, en tot de vijfde dag voorafgaand aan de competitie, meer bepaald tot 22 uur ’s
avonds. Een speler is pas definitief ingeschreven nadat hij een bevestiging (van de

wedstrijdleider) heeft ontvangen. De wedstrijdleider kan in overleg met de bevoegde
ligamedewerker het toernooi annuleren wanneer er onvoldoende spelers/speelsters per
reeks ingeschreven zijn.
De modaliteiten van de inschrijving voor het Belgische kampioenschap worden op
het specifiek inschrijvingsformulier gemeld.
Artikel 3
Inschrijvingen zijn definitief en kunnen niet worden geschrapt. Voor een ongewettigde
afwezigheid krijgt men een boete ten bedrage van het inschrijvingsgeld, welke op het
volgende toernooi wordt geïnd. De speler die deze boete niet betaalt, speelt niet mee.
Een ongewettigde afwezigheid, d.w.z. zonder doktersbriefje, leidt ook tot een verlies
van 5 punten in de ranglijst. Een speler die gewettigd afwezig is (wo) of forfait moet
geven, krijgt geen punten toegekend. Indien men tijdens een wedstrijd moet opgeven,
verliest men de wedstrijd maar niet de punten als verliezer van die wedstrijd.
Artikel 4
Het inschrijvingsgeld gaat volledig naar de organiserende club. Deze zorgt op het einde
van de dag voor de nodige prijzen.
Voor de deelname aan de enkelreeksen van een criteriumtoernooi of het
Belgisch kampioenschap: 10 €.
Voor de deelname aan de dubbelreeksen van een criteriumtoernooi of het
Belgisch kampioenschap: 5 €.
Artikel 5
Tenniskledij is verplicht.
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Artikel 6
Het klassement is een individuele waardebeoordeling op basis van de resultaten en
blijft in principe geldig gedurende één speeljaar, vanaf het eerste toernooi van het
zomerseizoen tot en met het laatste toernooi van het winterseizoen en inclusief het
Belgisch kampioenschap. Een klassement wordt bepaald door alle gespeelde
wedstrijden in de criteriumtoernooien, het BK en de ITF ranglijst, met een
mogelijkheid tot stijgen of dalen:
A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2.
De klassementsberekening gebeurt als volgt.
1. De plaats op de ITF ranglijst voor heren
o

1e tot en met 100e

: A1

o

101 – 200e

: A2

o

201 - 350e

: B1

2. De plaats op de ITF ranglijst voor dames
o

1e tot en met 50e

: A1

o

51 – 80

: A2

o

81e – 100e

o

101 – 150

e

e

e

: B1
: B2

e

3. Een overwinning in de hoofdtabel tegen een
o

hoger klassement

: + 4 punten

o

gelijk klassement

: + 2 punt

o

lager (1) klassement

: + 1 punt

o

lager (2) klassement : 0 punten

4. Een nederlaag in de hoofdtabel tegen een
o

hoger klassement

: 0 punten

o

gelijk klassement

: - 1 punt

o

lager klassement

: - 2 punten

5. Een overwinning in de verliezertabel tegen een
o

hoger klassement

: + 2 punten

o

gelijk klassement

: + 1 punt

o

lager (1) klassement

: + 0,50 punt

o

lager (2) klassement

: 0 punten

6. Een nederlaag in de verliezertabel tegen een
o

hoger klassement

: 0 punten

o

gelijk klassement

: - 0,50 punt

o

lager klassement

: - 1 punt

Voor de aanvang van het zomerseizoen wordt de optelsom op basis van alle
gespeelde officiële wedstrijden van het voorbije seizoen gemaakt:
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o

indien + 10 of meer punten, stijgt men 1 klassement bv. B1 wordt A2;

o

indien de eindafrekening negatief is, zakt men 1 klassement bv. B2 wordt
C1.

Om van klassement te veranderen, moeten minimum zeven (7) officiële wedstrijden
gespeeld zijn. Na twee opeenvolgende jaren zonder aan het minimum te voldoen,
zakt de speler één klassement per jaar.
De nationale werkgroep is verantwoordelijk voor de toekenning van de klassementen.
Ze voorziet in geval van noodzaak een extra bijeenkomst voor de toekenning van
nieuwe of te wijzigen klassementen.
Artikel 7
Er is slechts één criteriumranglijst waar alle spelers/speelsters geordend worden op
basis van de verdiende punten in de criteriumtoernooien. Na elk criteriumtoernooi
wordt deze ranglijst aangevuld met de behaalde punten. De toekenning van de punten
per criteriumtoernooi gebeurt door de criteriumverantwoordelijke volgens
onderstaande tabel.

Hoofdtabel

Verliezertabel

1e (winnaar): 25 punten

1e (winnaar): 11 punten

2e (finalist): 20 punten

2e (finalist): 9 punten

3e (1/2 finalist): 16 punten

3e (1/2 finalist): 8 punten

4e (1/4 finalist): 14 punten

4e (1/4 finalist): 6 punten

Bij ex aequo in de criteriumranglijst bepalen respectievelijk het aantal
deelgenomen criteriums, de onderlinge betwiste wedstrijden en het
wedstrijdgemiddelde de plaats.
Artikel 8
De wedstrijdleider verricht in samenwerking met de afgevaardigde van de liga
de trekkingen, maakt de wedstrijdtabellen op en verwittigt de spelers wanneer
zij hun wedstrijden zullen spelen.
De hoofdtabellen worden als volgt samengesteld.
1. Verdeling van de spelers per tabel:
o

de spelers met niveausterkte A1, A2 en B1 in eenzelfde tabel;

o

de spelers met niveausterkte B2, C1 en C2 in eenzelfde 2de tabel;
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o

eventueel de C2 spelers in eenzelfde afzonderlijke tabel op voorwaarde
dat de vorige 2de tabel minimum acht spelers met niveausterkte B2 en
C1 telt.

2. De invulling voor criteriumwedstrijden gebeurt op basis van individueel
klassement. Bij eenzelfde klassement wordt de criteriumranglijst gevolgd
zonder rekening te houden met ITF ranglijst.
3. De invulling voor het Belgisch kampioenschap gebeurt op basis van het
individueel klassement. Bij eenzelfde klassement wordt de ITF ranglijst
gevolgd zonder rekening te houden met de criteriumranglijst.
volgens de ITF regels en er wordt rekening gehouden met het individueel
klassement.
Bij eenzelfde klassement wordt de criteriumranglijst gevolgd.
4. Betreft de invulling van de reekshoofden
o

Van twee tot en met acht spelers : 2 reekshoofden;
Van negen tot zestien spelers

: 4 reekshoofden;

Bij meer dan zestien spelers

: per schijf van vier extra spelers 1

extra reekshoofd

o

Per schijf van vier spelers

: 1 reekshoofd;

Van vijf tot en met acht spelers

: 2 reekshoofden;

Vanaf negen spelers

: 4 reekshoofden.

Het reekshoofd van de eerste reeks wordt bovenaan (lijn 1) geplaatst
en de tweede op de laatste lijn (lijn 16(8)).

o

Tussen spelers drie en vier wordt geloot wie waar staat. Deze loting
moet vermijden dat de tegenstander steeds dezelfde speler is. De
eerst getrokkene wordt in het bovenste deel geplaatst (lijn 5). De
andere wordt op lijn 12 geplaatst.

o

De BYE’s worden achtereenvolgens geplaatst op lijnen 2, 15(7), 11, 6,
7, 10 en 14.

Artikel 9
De eerste wedstrijden vangen aan om 9 uur. Spelers die niet aanwezig of niet klaar
zijn om op het voorziene uur te spelen, verliezen hun eerste wedstrijd en worden direct
naar de verliezerronde verwezen.
De wedstrijdleider staat garant voor een pauze van minimum 30 minuten
tussen de opeenvolgende wedstrijden voor eenzelfde speler.
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Artikel 10
Er wordt met onmiddellijke uitschakeling gespeeld, waarbij de verliezers van de
eerste wedstrijd in een verliezerronde komen. De speler die ‘bye’ of WO heeft in de
eerste ronde en zijn eerste wedstrijd verliest, gaat automatisch naar de
verliezerronde, in spiegelbeeld van de hoofdtabel.
Bij minder dan 4 spelers in 1 reeks, kan een poulesysteem worden voorgesteld.
Artikel 11
Alle wedstrijden voor de hoofdtabellen worden naar TWEE WINNENDE sets gespeeld en
met het NO-AD systeem (beslissend punt na 40/40 m.a.w. geen voordeel). In alle sets
van deze wedstrijden wordt bij een 5-5 stand het tiebreak systeem toegepast.
Een eventuele derde set wordt altijd door een MATCH TIEBREAK TOT 10 vervangen.
In geval van afwezigheid van de tegenspeler wordt de score 6-0, 6-0. In geval van
opgave gaan de overblijvende games naar de winnaar.
Artikel 12
Alle wedstrijden voor de verliezertabellen worden conform artikel 11 gespeeld.
Indien het totaal aantal ingeschreven deelnemers groter is dan 7 spelers per
beschikbaar terrein, kan de wedstrijdleider beslissen om met een SHORT set te spelen,
dit enkel tijdens de wintertoernooien.
Artikel 13
Een betrokkene bij de organisatie van een toernooi kan gedrag- of andere klachten
schriftelijk aan de respectieve liga melden, conform de regels in het huishoudelijk
reglement van de respectieve liga.
Artikel 14
Er wordt gespeeld met gele en door KBTB goedgekeurde tennisballen. De deelnemers
moeten voor iedere wedstrijd beschikken over vier ballen van hetzelfde merk in goede
staat.
Artikel 15
Na afloop van het criteriumtoernooi geeft de wedstrijdleider de resultaten door aan:
Parantee vzw: breedtesport@parantee.be
LHF asbl: info@handisport.be & ldubrulle@skynet.be
Tennis Vlaanderen vzw: info@tennisvlaanderen.be
AFT asbl: info@aftnet.be
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Artikel 16
Het Belgisch kampioenschap heren wordt gespeeld in drie reeksen A – B – C, met
telkens één tabel per reeks en afzonderlijk voor dames en heren volgens hun
individueel klassement.
Voor het Belgisch kampioenschap dames wordt 1 hoofdtabel getrokken en dus 1
Belgische titel uitgereikt. Bij minder dan 4 spelers in 1 reeks, kan een poulesysteem
worden voorgesteld.
De tabelopbouw gebeurt volgens de ITF regels wat betreft de reekshoofden en de Bye
(zie artikel 8). Indien een speler/speelster in zijn/haar reeks alleen is, mag hij/zij in
de hogere reeks ingedeeld worden.
Op het Belgisch kampioenschap worden ook dubbel (gemengd) gespeeld. Een duo kan
bestaan uit 1 dame en 1 heer, 2 dames of 2 heren. Er wordt gespeeld in een A- en Breeks.
o

A-reeks (waarbij minimum 1 speler van elk duo met niveausterkte A)

o

B-reeks met overige duo’s

Van zodra een speler met niveausterkte A deel uit maakt van een duo, treedt dit duo aan
in de A-reeks.
o

Voor de dames : 1 tabel;

o

Voor de heren

:

1e tabel met minstens 1 Aspeler; 2e tabel voor de
anderen.
Voor het enkelspel worden alle wedstrijden naar TWEE WINNENDE sets gespeeld, zonder

het NO-AD systeem. In elke set wordt bij een 6-6 stand een tiebreak tot 7 gespeeld, ook
in een eventuele derde set. Voor het dubbelspel gelden dezelfde regels als voor het
enkelspel met uitzondering van een eventuele derde set, deze wordt vervangen door een
match tiebreak tot 10.

Artikel 17
De wedstrijdleider behoudt het recht om in zijn functie bijkomende beslissingen te
nemen om een vlot verloop van het criteriumtoernooi te waarborgen en in het algemeen
belang van de spelers.
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