
Beach samenvatting nieuwe structuur 2023

NIVEAU 1 2 3 4

BENAMING
GEBERIT BEACHTOUR VLAAMSE SENIOREN BEACHTOUR VLAAMSE JEUGD BEACHTOUR

Pro Challenge Divisie Provinciaal U14 U16 U18

Toernooileiding Nationale beachcommissie Lokale organisator

Max aantal manches/week 1 1 2 Onbepaald

Aantal dagen/manche 2 2 1

Aantal ploegen 12 12 Min 4 / max ifv #velden Min 3 / max ifv #velden

Spelsysteem 2 winnende sets 1 set met 3 punten verschil en/of 2 winnende sets

Mogelijke WC 1 door federatie 1 door organisator 
1 selectieteam geen

Einde inschrijvingen Maandag 13u Maandag 13u Dinsdag 13u Dinsdag 23u59

Inschrijvingsgeld 55€ 22€ 15€ (of minder)

Wie mag deelnemen? ifv punten ifv inschrijvingsmoment

Bepaling seed Punten nationaal klassement Punten Vl. Jeugdklassement

Scheidsrechter ja ja zelf teller

Team wijzigen voor einde inschrijving Moet het team zelf doen en is gratis

Team wijzigen na einde inschrijving Geen wijziging mogelijk Enkel mogelijk met medisch attest en met akkoord van provinciaal verantwoordelijke

Wedstrijdoutfit Helemaal hetzelfde outfit en met nummer verplicht Zelfde T-shirt verplicht (bloot bovenlijf mag niet!)

Truitjes Van de federatie Zelf voorzien

Geldprijs/productprijs geldprijs productprijs

Finales Belgische finales (masters) Vlaamse finales Vlaamse en Nationale finales

Mogelijke WC voor finales 1 door de federatie + winnaar Vlaamse finales geen

Inschrijvingsgeld voor finales 55€ 22€ 15€

Wie mag deelnemen aan finales? De 24 ingeschreven teams met de beste seed
Ingeschreven teams met beste klassement en niet 

deelnemen aan de GEBERIT tour dat weekend. 
Winnaar krijgt WC voor MASTERS.

VLAAMS: ingeschreven teams met 
beste klassement

Nationaal: 3 teams per reeks

Afzegging voor einde inschrijving Afzegging na inschrijving maar voor donderdag 23u59 Afzegging na donderdag 23u59

zonder attest met attest zonder attest met attest zonder attest met attest

deelnemer 
PRO of  

CHALLENGE

terugbetaling -20% van inschrijvingsgeld 100% terugbetaald 0€ terugbetaald -20% van inschrijvingsgeld 0€ terugbetaald -20% van inschrijvingsgeld

punten geen - niet deelnemer geen - niet deelnemer 1 punt punten van laatste

gevolg verdwijnt bij deelnemers - PRO wordt aangevuld - nieuw schema voor PRO en CHALLENGE FF voor alle wedstrijden

Afzegging voor einde inschrijving Afzegging na inschrijving

zonder attest met attest zonder attest met attest

deelnemer Vlaamse beachtour  
jeugd en senioren

terugbetaling -20% van inschrijvingsgeld 100% terugbetaald 0€ terugbetaald 100% terugbetaald

punten geen - niet deelnemer geen - niet deelnemer

gevolg verdwijnt bij deelnemers wordt BYE of schema wordt hermaakt


