4e Internationaal Jeugdtornooi van Vlaanderen
26 & 27 juni 2021 - Sportoase Leuven (België)

(Prospectus EN / FR / NL @ www.vttl.be)

Organisatie
Philipssite 6, 3001 Leuven.
Aanvang: zaterdag 26 juni 2021 omstreeks 13:30
Einde: zondag 27 juni 2021 omstreeks 18:00

Reeksen
•
•
•
•
•
•

Jongens, geboren in 2012 en later
Meisjes, geboren in 2012 en later
Jongens, geboren in 2010 - 2011
Meisjes, geboren in 2010 - 2011
Jongens, geboren in 2008 - 2009
Meisjes, geboren in 2008 - 2009

Dag 1: in poulevorm van 5 tot 10 spelers.
Dag 2: verder spelen voor de plaatsen.
•
•
•
•

Elke jeugdspeler speelt minimaal 8 wedstrijden over het hele tornooi.
Een delegatie schrijft in met een ploeg van minimum 4 spelers en maximum 6 spelers.
Er moet minstens deelgenomen worden in 4 verschillende leeftijdsreeksen.
Er kunnen per delegatie meerdere ploegen inschrijven.

Reglement
Artikel 1: voorwaarden tot deelname
Het internationale tornooi van de VTTL is een competitie per ploeg waarbij minstens 4 spelers en
maximum 6 spelers per ploeg kunnen deelnemen. Er kunnen meerdere ploegen ingeschreven
worden per delegatie. Daarnaast is het verplicht om minimum een deelname te hebben in 4 van de 6
reeksen. De beste 4 resultaten per ploeg zullen tellen voor de eindrangschikking. Het is mogelijk om
ook spelers in te schrijven in een leeftijdscategorie hoger.
Artikel 2: organisatie van de reeksen
6 reeksen – opgesplitst in 3 leeftijden
Artikel 3: extra inschrijvingen
Extra inschrijvingen per ploeg tot een maximum van 6 spelers is mogelijk. De beste 4 resultaten tellen
mee voor het eindklassement in de ploegen-rangschikking.
Artikel 4: voorwaarden tot inschrijving
Elke delegatie dient van elke speler door te geven: Voornaam / Naam / Geboortedatum / Reeks /
Klassement. Het inschrijvingsformulier vind je online op https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription

Artikel 5: betalingsvoorwaarden
De kosten voor verplaatsing, overnachting en het eten worden betaald door de delegaties/ploegen.
Zij zullen een factuur ontvangen. De pakketten zijn beschreven op de laatste pagina.
Artikel 6: scheidsrechters
Dag 1: scheidsrechters vastgelegd in de poule (spelers zelf)
Dag 2: Vrijwillige scheidsrechters uit de organisatie, aangevuld met scheidsrechters van de delegaties
voor zover als nodig. Dit mogen spelers zijn maar ook trainers of andere. Enkele officiële
scheidsrechters zullen zorgen dat alles goed wordt geleid.
Artikel 7: wedstrijdschema – speelschema
7.1: afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen er poules gevormd worden van 5 tot 10 spelers.
Wij willen ervoor zorgen dat elke speler minimum een 8-tal wedstrijden speelt tijdens het hele
weekend.
7.2 Na de poule zal er gespeeld worden voor de plaatsen op tabel. Afhankelijk van het aantal
matchen in de poule zal er ook een verliezersronde plaats vinden om daar de plaatsen te bepalen.
7.3 Op 26/06/2021 zal er gestart worden met de poules om 13:30. Omstreeks 19:30 zullen de laatste
wedstrijden worden gespeeld.
7.4 Op 27/06/2021 zal er gestart worden om 9:00 met de volgende poulewedstrijden of de eerste
rondes op tabel. De 6 finales worden gezamenlijk gespeeld op zondagnamiddag.
Artikel 8: een wedstrijd
Een wedstrijd wordt gespeeld naar 3 gewonnen sets tot 11 punten.
Artikel 9: ploegencompetitie
Enkel ploegen met 4 deelnemers in verschillende reeksen kunnen deelnemen aan het
ploegenklassement:
9.1 Indien meer dan 4 inschrijvingen in een ploeg, tellen de beste 4 resultaten mee voor de
ploegenrangschikking.
9.2 Elke plaats in de rangschikking geeft het punt weer dat men krijgt in de ploegenrangschikking.
9.3 De ploeg met het minste aantal punten wint het ploegenklassement.
9.4 Bij gelijke stand van de punten wordt er gekeken naar:
•
•
•

Het best behaalde resultaat bij de meisjes benjamins
Het best behaalde resultaat bij de jongens benjamins
Het best behaalde resultaat bij de meisjes preminiemen

Artikel 10: wedstrijdjury
Het reglement kan overroepen worden door de hoofdscheidsrechter indien nodig. Om alles eerlijk te
laten verlopen zal de hoofdscheidsrechter bijgestaan worden door de 2 adjuncten die samen met de
hoofdscheidsrechter het laatste woord hebben.
Artikel 11: prijzen
De eerste 3 spelers uit elke reeks krijgen een medaille of beker. De eerste 3 ploegen uit het
ploegenklassement krijgen een trofee. De eerste ploeg wint de wisselbeker (Jacques Denys) van het

Vlaamse internationale jeugdtornooi. Deze beker wordt echter niet mee naar huis genomen. De
ploeg die wint krijgt het jaar erna 1 gratis ploeg ter inschrijving.

Verblijf
Optie 1: Internaat Redingenhof - Redingenstraat 90, 3000 Leuven. (lakens zelf meebrengen!)
Kostprijs voor deelname per persoon:
•

•

•

Kamer per 2 voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 75
(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag).
Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving.
Kamer individueel voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 85
(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag).
Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving.
Extra overnachting op vrijdag in kamer per 2 = + € 75 of kamer individueel = + € 85
(inbegrepen maaltijd vrijdagavond, ontbijt zaterdagmorgen en maaltijd zaterdagmiddag).

Optie 2: Hotel IBIS Budget Leuven - Martelarenlaan 10, 3010 Leuven.
Kostprijs voor deelname per persoon:
•

•

•

Kamer per 2 voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 95
(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag).
Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving.
Kamer individueel voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 105
(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag).
Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving.
Extra overnachting op vrijdag in kamer per 2 = + € 95 of kamer individueel = + € 105
(inbegrepen maaltijd vrijdagavond, ontbijt zaterdagmorgen en maaltijd zaterdagmiddag).

Optie 3: Enkel deelname aan tornooi zonder overnachting
•
•

Deelname zonder overnachting = € 30 per persoon (geen maaltijden inbegrepen).
Middag maaltijden voor zaterdag en zondag kunnen op voorhand besteld worden voor
€ 12,5 per maaltijd.

Inschrijving
Inschrijving dient te gebeuren vóór 1 mei 2021.
Enkel mogelijk via online formulier op https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription
Wijzigingen in de samenstelling van de teams vóór 1 juni 2021 via mail naar de tornooidirecteur.
Contact: Wesley Van Den Noortgate (Tornooidirecteur)
•
•

E-mail: wesleyvandennoortgate@vttl.be
Telefoon: +3225275372

