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Reglement WK- & EK-selecties Beachtennis 2018
1) WK-landenteams (ITF Beach Tennis World Team Championship):
• DHP winnaar BK (= Open Belgisch Kampioenschap Beachtennis 2018)
• DDP winnaar BK (= Open Belgisch Kampioenschap Beachtennis 2018)
Deze teams krijgen de kans om naar het WK te gaan. Indien ze niet kunnen of willen zal het 2e
team geselecteerd worden, enz.
2) EK-selectie België (Tennis Europe European Beach Tennis Championships):
• de eerste 2 Dubbel Heren PRO-teams van de ranking
• de eerste 2 Dubbel Dames PRO-teams van de ranking
Deze teams krijgen de kans om naar het EK te gaan. Indien zij niet kunnen of willen gaan, zal
het 3e team geselecteerd worden, enz.
Ranking 1: gebaseerd op de punten behaald in de Flanders Beachtennis Tour 2017 (PRO-reeks),
inclusief het BK + de punten behaald op Belgische ITF-tornooien georganiseerd in 2018.
De kans bestaat dat het om hetzelfde team gaat. Indien dit het geval is, zullen zij zelf de
keuze (slechts één keuze) moeten maken naar welk kampioenschap zij wensen te gaan. Indien
ze bv. voor het EK hebben gekozen, dan zal de regel van het betreffende kampioenschap
gelden en dus het volgende team in het resultaat de mogelijkheid krijgen.
3) WK-selectie (ITF Beach Tennis World Championships):
Deze selectie is op basis van de ITF-rankings en heeft dus niet met een Belgische beslissing te
maken, m.a.w. iedereen mag zich inschrijven (ook teams met combinaties uit verschillende
landen zijn toegelaten). Het is dan aan de ITF om uit te maken wie geselecteerd wordt.
Voor alle EK en WK-selecties moeten de spelers – net als voor een gewoon ITF-tornooi aangesloten en in “good standing” zijn bij de nationale tennisfederatie.
4) Interlands:
Voor interlands (bv. Pura Vida Cup) zullen diegenen met de hoogste ITF-klassementen (bij start
inschrijvingen) eerst uitgenodigd worden. Ook hier wordt de volgorde gerespecteerd.
5) IFBT:
Op de Flanders Beachtennis Championships 2018 (Pinkstermaandag) wordt er o.a. gestreden
om een plaatsje in de Flanders & Belgium teams voor de 2019 IFBT World Championships in
Barcelona in juni/juli en de 2018 European Championships in Sardinië in september.
Meestal is er – gezien het hogere aantal (leeftijds- en niveau)categoriëen – ook plaats vrij voor
andere gegadigden.
Vertegenwoordiger voor België/Vlaanderen bij de IFBT: laenengert@hotmail.com.
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Minstens één deelname aan een manche van de Flanders Beachtennis Tour vereist om een ranking te
kunnen krijgen.
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Ranking Flanders Beachtennis Tour 2017 2
1) Reguliere manche Flanders Beachtennis Tour 2018 (alle reeksen)
Belgisch 0$ ITF-tornooi 2017 (bijgeteld bij ranking PRO-reeksen DH en DD)
(wordt bij de ranking bijgeteld voor de stand in de Flanders Beachtennis Tour 2017)
plaats 1 = 100 punten
plaats 2 = 60 punten
plaatsen 3-4 = 30 punten
plaatsen 5-6-7-8 = 15 punten
plaatsen 9-10-11-12-13-14-15-16 = 5 punten
plaatsen 17 tot en met 32 = 1 punt
2) Open Belgisch Kampioenschap Beachtennis 2018 (alle reeksen)
Belgisch 2,500$ ITF-tornooi 2017 (bijgeteld bij ranking PRO-reeksen DH en DD)
(wordt bij de ranking bijgeteld voor de stand in de Flanders Beachtennis Tour 2017)
plaats 1 = 270 punten
plaats 2 = 150 punten
plaatsen 3-4 = 80 punten
plaatsen 5-6-7-8 = 40 punten
plaatsen 9-10-11-12-13-14-15-16 = 20 punten
plaatsen 17 tot en met 32 = 10 punten
3) Jeugd 16&Under
Kunnen punten voor de ranking Jeugd (16&Under) verzamelen in alle reeksen (jeugdreeks én
volwassenen).
16& Under = ITF-rules: nog géén 17 geworden zijn op de dag van het tornooi.
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Minstens één deelname aan een manche van de Flanders Beachtennis Tour vereist om een ranking te
kunnen krijgen.

