
  

TennisDirect Jeugd Circuit en Masters 2022 

Circuitbepalingen 
Onderstaande regels zijn van toepassing. 

 

1. Het TennisDirect Circuit loopt van week 1 tot en met week 33. 

2. De TennisDirect Masters worden gespeeld van maandag 5 tot en met zondag 11 

september (week 36) in 13 provincies/regio’s. 

3. Alle enkel- en dubbelspelonderdelen met in de categorieën groen, 11-12, 11-14 en 13-17 

die in deze periode bij open jeugdtoernooien worden georganiseerd tellen mee voor het 

jeugd masters circuit.  

4. De puntentoekenning voor de jeugd circuitranglijst geschiedt op basis van onderstaande 

tabel en bijbehorende toelichting. 

5. De jeugd circuitranglijst wordt samengesteld op basis van leeftijdscategorieën, waarbij de 

spelers gerangschikt worden op basis van aflopende punten. 

6. Toelating voor de afsluitende jeugd Masters in het enkelspel geschiedt op basis van de 

jeugd circuitranglijst. Bij een gelijke circuitranglijstpositie heeft de speler met de beste 

rating voorrang ten opzicht van de speler(s) met een slechtere rating. 

7.  Toelating van de afsluitende jeugd Masters in het dubbelspel geschiedt op basis van de 

jeugd circuitranglijst. Er wordt eerst gekeken naar de koppels waarvan beide spelers op 

de circuitranglijst staan. De ranglijstposities worden bij elkaar opgeteld. Het koppel met de 

laagste uitkomst wordt als eerste geaccepteerd.  

 Daarna wordt er gekeken naar de koppels waarbij één van de spelers een ranglijstpositie 

heeft. De volgorde wordt bepaald door de plaats die de speler, die voorkomt op de 

circuitranglijst, op deze ranglijst inneemt.  

Daarna komen de koppels in aanmerking waarvan beide spelers niet op de circuitranglijst 

voorkomen. De volgorde word bepaald door de dubbelspelspeelsterkte. Indien dit een 

uitsluitsel geeft dan krijgt het koppel met de hoogst gerangschikte speler, volgens de 

actuele rating de voorkeur. 

8. De organisatie heeft de mogelijkheid om in elk onderdeel een wildcard uit te delen. Indien 

er minder dan vier spelers inschrijven voor een onderdeel van de jeugd Masters, dan krijgt 

de toernooileiding wildcards ter beschikking om tot vier deelnemers te komen. 

9. Om uitgenodigd te worden dient het e-mailadres bij de KNLTB bekend te zijn. 

10. De afsluitende jeugd circuitranglijst wordt opgemaakt per 22 augustus 2022. Deze jeugd 

circuitranglijst wordt gebruikt voor de acceptatie van de jeugd Masters. 

 

 

  



 

 

De waardering van de toernooiresultaten voor het circuit geschiedt volgens onderstaande tabel.  

 

Resultaat Aantal deelnemers 

 65 - 128 33 - 64 17 - 32 9 - 16 5 - 8 2 - 4 

1e plaats 9 8 7 6 5 4 

2e plaats 7 6 5 4 3 2 

3e/4e plaats 6 5 4 3 2 1 

5e/8e plaats 5 4 3 2 1  

9e/16e plaats 4 3 2 1   

17e/32e plaats 3 2 1    

33e/64e plaats 2 1     

65e/128e plaats 1      

 

Een bestrafte administratieve overtreding levert een 0-punten toernooi op. 

 

 


