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onder
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van :

ALGEMEEN
Elk Belgisch kampioenschap dient aangevraagd te worden bij Parantee. De organisatie
van elk toernooi valt volledig onder de bevoegdheid van de plaatselijke organisator
(logistiek).
De toernooiuitnodigingen met inschrijvingsstrook worden door Parantee en LHF naar alle
spelers en clubs toegestuurd. De uitnodigingen kunnen ook gelezen worden op de
Paranteesite onder de rubriek ‘Activiteiten’.

FORMULE VAN HET TOERNOOI
Opstelling van reekshoofden volgens het nationaal klassement (+ ITF ranking) en/of
stand in het criterium. Zijn er te weinig deelnemers dan voegt men ze samen (zie
nationaal reglement). Het Belgisch kampioenschap wordt op een volledig weekend
georganiseerd. De reekshoofden kunnen ook met het “ELIT” systeem bepaald worden.

ONDERSTEUNING
De club zorgt voor terreinen, ballen, drank, eventueel voorbehouden parking (met meer
ruimte tussen de wagens) voor de spelers. De club zorgt tevens voor de verspreiding van
de promoaffiches en e-mailcampagne (via Parantee/LHF).
De club is ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de verschillende lokalen en
terreinen.
De club voorziet in gratis prijzen voor finalisten in elke reeks.
Indien er stoelscheidsrechters aanwezig zijn, wordt er één drank (per wedstrijd) en twee
broodjes voor hen voorzien en een extra warme maaltijd bij een volledige dagprestatie.
Er wordt een vergoeding van € 15 per wedstrijd voorzien. De club zorgt ook voor drank
en eten voor de wedstrijdleiding/criteriumverantwoordelijke.
De club zorgt voor een receptie na de prijsuitreiking.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingen gebeuren via e-mail of per post bij de organiserende Liga (Parantee/LHF).
De inschrijvingen zijn bindend, met uitzondering voor medische gevallen die gestaafd
worden door een doktersbriefje. Indien het BK plaatsvindt in een Vlaamse club zullen de
inschrijvingen enkel via de Tennis Vlaanderen site kunnen gebeuren.
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WIE SPEELT IN WELKE REEKS
De indelingen worden gemaakt op basis van de klassementen en de ranking van de
gespeelde criteriums. Er zullen drie reeksen getrokken worden. De trekking van de
verschillende tabellen zal ook gebeuren via het “ELIT” systeem. Mannen en vrouwen
hebben hun afzonderlijke eigen reeks.

Reeks 1:

A1 en A2

Reeks 2:

B1 en B2

Reeks 3:

C1 en C2

OPMAKEN VAN DE TABEL(LEN)
De trekking wordt gedaan in aanwezigheid van een officiële nationale wedstrijdleider.
Alle tabellen dienen na de loting aan Parantee en/of LHF gestuurd te worden voor
publicatie op de website. De deelnemers worden per e-mail en/of telefoon verwittigd.

ORGANISATIE
De wedstrijden zullen stipt beginnen en er zal duidelijk afgesproken worden wanneer de
volgende wedstrijden gepland worden. Dit doet de wedstrijdleider.
De wedstrijdleider dient rechtlijnig en correct te handelen: wie niet op tijd op de
wedstrijd verschijnt, wordt verwezen naar de verliezersronde (cfr. wedstrijdreglement
rolstoeltennis). In dit verband wordt elke beslissing genomen in samenspraak met een
verantwoordelijke CRV.
De planning der wedstrijden moet voldoende gespreid worden in de tijd om alle
problemen te vermijden.
Wanneer een speler een geldige reden van afwezigheid heeft, krijgt de tegenstander een
walk-over en wint de wedstrijd met 6/0 - 6/0.

ACCOMMODATIE
Aantal terreinen afhankelijk van het aantal inschrijvingen (wedstrijden). Minstens vier
terreinen moeten ter beschikking zijn voor de hele dag van het BK . De terreinen moeten
(zelfstandig) rolstoeltoegankelijk zijn. De kleedkamers en toiletten moeten aangepast
zijn. Indien dit niet het geval is, plaatst de organisator een mobiel toilet. De cafetaria
moet toegankelijk zijn.
De wedstrijdtafel moet voorzien zijn van telefoon, fax, computer en fotokopieerapparaat.
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ARBITRAGE
Tijdens het BK worden alle wedstrijden geleid door een officiële scheidsrechter. De
prestatielijst voor de scheidsrechters is gepubliceerd op de website van Tennis
Vlaanderen/AFT.

INKOMSTEN CLUB
De inschrijvingsgelden van € 8 voor een enkelspel en € 6,5 voor een dubbelspel (per
persoon) gaan integraal naar de organiserende club.

NA HET TOERNOOI
Alle tabellen zullen volledig ingevuld opgestuurd worden naar Parantee of LHF, die op hun
beurt de wedstrijdtabellen naar de webmaster en naar alle commissieleden stuurt.
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