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AFKORTINGEN GEBRUIKT IN DE SPORTREGLEMENTEN
I.T.T.F.

: Internationale Tafeltennisfederatie

E.T.T.U.

: Europese Tafeltennis Unie

K.B.T.T.B.

: vzw Koninklijke Belgische Tafeltennisbond

N.R.

: Nationale Raad

R.v.B.

: Raad van Bestuur

N.S.C.

: Nationale Sport Commissie

N.T.&E.C.

: Nationale Technisch en Evenementen Commissie

C.N.R.

: Cel «Nationale Reglementen»

O.B.

: Officiële Bladen

P.C.

: Provinciaal Comité
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A.

ALGEMEEN GEDEELTE

A.1.

TOEPASSINGSGEBIED
De onderhavige sportreglementen zijn van toepassing op alle wedstrijden die
georganiseerd worden door de vzw K.B.T.T.B. of die onder zijn bevoegdheid vallen.

A.2.

BEPALINGEN

A.2.1

Sportseizoen
Onder sportseizoen verstaat men de periode gaande van 1 juli van een bepaald
kalenderjaar tot en met 30 juni van het daarop volgend kalenderjaar.

A.2.2

Speler

A.2.21

De term "speler" wordt zowel voor vrouwen als voor mannen gebruikt, behalve wanneer het
uitdrukkelijk een "Dame" of een "Heer" betreft.

A.2.22

"Jongeren" is de verzamelnaam voor het gezamenlijk aanduiden van Preminiemen,
Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -21, zowel jongens als meisjes.

A.2.3

Leeftijdscategorieën
De leeftijdsgrenzen worden als volgt bepaald:

A.2.31

Benjamins: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen de leeftijd van 8 jaar
niet bereikt hebben.

A.2.32

Preminiemen: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen de leeftijd van 10
jaar niet bereikt hebben.

A.2.33

Miniemen: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen 10 jaar of ouder zijn,
maar die op die datum de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben.

A.2.34

Cadetten: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen 12 jaar of ouder zijn,
maar op die datum de leeftijd van 14 jaar niet bereikt hebben.

A.2.35

Junioren: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen 14 jaar of ouder zijn,
maar op die datum de leeftijd van 17 jaar niet bereikt hebben.

A.2.36

Jeugd -21: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen 17 jaar of ouder zijn,
maar die op die datum de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.

A.2.37

Veteranen:

A.2.37.1

De spelers die op 31 december van het lopende sportseizoen de leeftijd van 40 jaar bereikt
of overschreden hebben.

A.2.37.2

De veteranen zijn in zeven categorieën onderverdeeld:

A.2.37.21 De veteranen die minder dan 50 jaar oud zijn op 31 december van het lopende
sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 40.
A.2.37.22 De veteranen die minder dan 60 jaar maar 50 jaar of meer zijn op 31 december van het
lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 50.
A.2.37.23 De veteranen die minder dan 65 jaar maar 60 jaar of meer zijn op 31 december van het
lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 60.
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A.2.37.24 De veteranen die minder dan 70 jaar maar 65 jaar of meer zijn op 31 december van het
lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 65.
A.2.37.25 De veteranen die minder dan 75 jaar maar 70 jaar of meer zijn op 31 december van het
lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 70
A.2.37.26 De veteranen die minder dan 80 jaar maar 75 jaar of meer zijn op 31 december van het
lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 75.
A.2.37.27 De veteranen die op 31 december van het lopende sportseizoen, de leeftijd van 80 jaar
bereikt hebben of overschreden, verder vermeld als Veteranen 80
A.2.4

Eindronde

A.2.4.1

Een eindronde is een competitie ingericht op het einde van een kampioenschap, ten einde
de onderlinge rangschikking te bepalen tussen ploegen die op een zelfde plaats eindigen
in de verschillende reeksen van een zelfde afdeling van een interclub.

A.2.4.2

Een eindronde betwist tussen twee ploegen wordt "beslissingsontmoeting" genoemd.

A.2.5

Speler in dubbele aansluiting

A.2.5.1

Een speler die in de loop van eenzelfde sportseizoen, in een interploegencompetitie een
club vertegenwoordigt die behoort aan een (of meerdere) andere bond(en) aangesloten bij
de ITTF wordt beschouwd als een speler in dubbele aansluiting.

A.2.5.2

Een aangesloten speler of een speler die zich wenst aan te sluiten bij één van beide
vleugels en die in dubbele aansluiting wenst te spelen, moet dit melden aan de secretaris
van zijn Belgische club, aan de secretaris van zijn vleugel en aan de bondssecretaris, voor
uiterlijk 10 september, daarbij rekening houdend met de specifieke reglementen van iedere
vleugel.

A.2.5.3

Een speler die zijn dubbele aansluiting niet heeft gemeld is volgens de definitie een speler
in enkele aansluiting.

A.2.5.4

Indien een speler zijn dubbele aansluiting niet heeft gemeld zal hij worden beschouwd als
een speler in dubbele aansluiting vanaf het ogenblik dat de inbreuk werd vastgesteld. Deze
speler verliest, voor het lopende seizoen, de mogelijkheid om een interploegen ontmoeting
te spelen in België, en voor het volgend seizoen het recht om in dubbele aansluiting te
spelen.

A.3.

ORGANISATIES

A.3.1

Ieder jaar organiseert de vzw K.B.T.T.B.

A.3.11

- interclubkampioenschappen;

A.3.12

- individuele enkel- en dubbelkampioenschappen;

A.3.13

- criteriums

A.3.14

- bekers van België;

A.3.15

- alle andere organisaties die hij nodig of noodzakelijk acht.

A.4.

TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES

A.4.1.1

Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw
K.B.T.T.B. mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten.
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A.4.1.2

Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij
ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub.

A.4.1.3

Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle competities, als hij zelf niet in regel is met de
thesaurie van, hetzij zijn provincie, hetzij zijn Vleugel, hetzij de nationale thesaurie.

A.4.1.4

De speler bedoeld onder artikel A.4.1.3 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop zijn
schuld wordt aangezuiverd.

A.4.2

Enkel de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw K.B.T.T.B.
en de spelers van Belgische nationaliteit die aangesloten zijn bij een andere bond, lid van
de I.T.T.F., en gekwalificeerd zijn volgens de bepalingen van hoofdstuk D, mogen de
individuele kampioenschappen en de nationale criteriums betwisten.

A.4.3

De overige competities kunnen open staan voor spelers van andere bonden die
aangesloten zijn bij de I.T.T.F.

A.4.4

Sommige competities staan uitsluitend open voor Heren.

A.4.5

Sommige competities staan uitsluitend open voor Dames.

A.4.6

Sommige competities staan zowel open voor Dames als voor Heren.

A.4.7

Sommige competities zijn bestemd voor de leeftijdscategorieën.
Deze categorieën zijn, zowel bij Dames als bij Heren:
Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -21, Veteranen 40, Veteranen 50,
Veteranen 60 Veteranen 65, Veteranen 70, Veteranen 75, Veteranen 80 en Veteranen 85.
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.B.
INDIVIDUELE KLASSERING
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B.

INDIVIDUELE KLASSERING

B.1.

ALGEMEENHEDEN

B.1.1

Op het einde van het sportseizoen wordt aan elke speler een individuele klassering
toegekend.

B.1.2

De volgorde van de klassering is de volgende:

B.1.21

Reeks A: Numerieke klassering: A1, A2, A3, A4, ... A gelijkgesteld.

B.1.22

Reeks B: klassering volgens kengetal: B0, B2, B4, B6;

B.1.23

Reeks C: klassering volgens kengetal: C0, C2, C4, C6;

B.1.24

Reeks D: klassering volgens kengetal: D0, D2, D4, D6;

B.1.25

Reeks E: klassering volgens kengetal: E0, E2, E4, E6;

B.1.26

Reeks NG: niet geklasseerde.

B.1.3

Voor Dames en Heren zijn afzonderlijke klasseringen voorzien.

B.1.4

De Dames die in een herencompetitie meespelen, krijgen eveneens een klassering bij de
Heren.
Wanneer een Dame geen individuele klassering bij de heren heeft wordt haar een
overeenstemmende Heren -klassering toegekend op basis van de "gelijkwaardigheidtabel
heren en dames" (Zie bijlage).
Op dezelfde manier om te mogen deelnemen aan de Damesinterclub, moet een Dame die
geen individuele klassering bij de dames heeft maar wel bij de heren op de damessterktelijst
opgenomen worden met een overeenstemmende klassering bepaald in functie van de
"gelijkwaardigheidtabel heren en dames" (Zie Bijlage). In dergelijk geval geldt die
overeenstemmende klassering ook voor andere clubcompetities en/ of voor individuele
competities

B.1.5

Er is geen reeks E voorzien bij de Dames.

B.1.6

Voor de spelers van de leeftijdscategorieën wordt geen afzonderlijke klassering voorzien.

B.1.7

De individuele klasseringen van de A en B0 spelers worden door de N.T.& E. opgemaakt.
De individuele klasseringen B2, B4 en B6 worden opgemaakt door de klasseringcel van de
respectieve vleugels.

B.1.8

De individuele klasseringen van de andere spelers worden per provincie door de bevoegde
P.C.'s opgemaakt.

B.1.9

De klasseringen zijn geldig voor het volgend sportseizoen.

B.1.10

De provinciale klasseringen moeten vóór 1 juni verschijnen en worden medegedeeld aan
de klasseringcel van de respectieve vleugels.

B.1.11

De klasseringen A en B0 moeten ten laatste op 1 juni verschijnen. De klasseringen B2, B4
en B6 moeten ten laatste op 1 juni verschijnen.

B.2.

KLASSERINGSWIJZIGINGEN TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
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B.2.1

Iedere klasseringwijziging uitgevoerd door een P.C. moet aan de klasseringcel van de
respectieve vleugels medegedeeld worden.

B.2.2

Tijdens het sportseizoen moet een niet geklasseerde speler geklasseerd worden, zodra zijn
uitslagen het verantwoorden.

B.2.31

Voor zover zijn uitslagen het verantwoorden kan een speler in een hogere reeks
gerangschikt worden tijdens het sportseizoen. Voor uitzonderlijke redenen kan hij vragen
om een wijziging te bekomen naar een lagere klassering. De vraag voor wijziging moet
ingediend worden voor 1 december en behandeld worden door het(de) bevoegde
comité/commissie voor 15 december.

B.2.32

Tot uiterlijk 15 december mag het (de) bevoegde comité/commissie, wanneer de uitslagen
zulks verantwoorden, de klassering van iedere geklasseerde speler wijzigen in stijgende
zin.

B.2.33

In geval van wijziging van klassering tijdens de interclub, dient de spreiding tussen de oude
en de nieuwe klassering minimum 2 klasseringen te zijn.

B.2.4

geschrapt

B.2.51

Aan de buitenlandse spelers die voor de eerste maal aansluiten bij één van de Vleugels
van de vzw K.B.T.T.B. of aan spelers die van een nevenverbond komen, zal een klassering
toegekend worden vanaf hun aansluiting.

B.2.52

Indien het blijkt dat er een daadwerkelijke wanverhouding bestaat tussen de uitslagen van
een dergelijke speler en de klassering die hem oorspronkelijk toegekend werd, kan het (de)
bevoegd(e) comité/commissie deze klassering in de loop van het sportseizoen wijzigen.
NB. Invloed op de sterktelijst van wijzigingen van klassering tijdens het sportseizoen: zie
C.24.

B.3.

DE NIET-ACTIEVE SPELERS

B.3.1

Na afloop van een sportseizoen zullen de spelers die inactief bleven of die op zijn minst
geen 20 (twintig) individuele wedstrijden hebben gespeeld tijdens twee opeenvolgende
seizoenen een klassering krijgen die gelijk is aan de klassering die zij bezitten, verminderd
met één kengetal.

B.3.2

Evenwel zullen de spelers met een klassering C6 of D6, deze klassering behouden na
afloop van het tweede seizoen inactiviteit of onvoldoende activiteit. Voor een speler met
een klassering B6 klassering die inactief is of een onvoldoende activiteit had, geldt deze
maatregel drie jaar.

B.3.3

De klassering van de spelers, die opnieuw aansluiten na een periode van inactiviteit langer
dan twee seizoenen, zal verminderd worden met één kengetal voor twee seizoenen
inactiviteit, daarbij rekening houdend met artikel B.3.2.

B.3.4

De spelers reeks A – heren van A1 tot A19 en dames van A1 tot A9 – beschouwd als nietactief, zullen hun klassering zien dalen met 5 kengetallen. De ander spelers reeks A
beschouwd als niet-actief zullen een klassering B0 krijgen.

B.3.5

Een speler die ooit geklasseerd is geweest kan nooit meer in de reeks NG opgenomen
worden, welke ook de duur van zijn inactiviteit is geweest. Daarenboven zal de nieuwe
klassering van een speler, die een periode van inactiviteit heeft gekend, nooit lager zijn dan
het laagste kengetal van de reeks die volgt op de reeks van de klassering die aan die speler
was toegekend op het ogenblik van de onderbreking van zijn activiteit.

B.3.6

geschrapt
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B.4.

AANVRAAG TOT HERZIENING

B.4.1.1

Indien de klassering van een speler A of B0 niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen
de vijftien dagen na het verschijnen van de klasseringen, een gestaafde aanvraag tot
herziening indienen bij de N.T.&E.

B.4.1.1

Indien de klassering van een speler B2, 4 of B6 niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij
binnen de vijftien dagen na het verschijnen van de klasseringen, een gestaafde aanvraag
tot herziening indienen bij de klasseringcel van zijn vleugel.

B.4.2

Provinciale klasseringen
Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de 15
dagen na het verschijnen van de klasseringen in het provinciaal orgaan, een aanvraag tot
herziening indienen bij de secretaris van het P.C.

B.4.3

aanvraag tot herziening in de loop van het seizoen.
Indien de klassering van een speler in toepassing van artikel B2 wordt gewijzigd en niet
voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de vijftien dagen nadat de beslissing tot wijziging
aan hem werd bekend gemaakt een gestaafde aanvraag tot herziening indienen bij de
bevoegde commissie. Dergelijke aanvraag tot herziening werkt opschortend ten opzichte
van de initiële beslissing.

B.5.

BEROEP

B.5.1

Beroep is slechts ontvankelijk indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

B.5.11

- het beroep moet voorafgegaan zijn door een verzoek tot herziening geldig ingediend bij
het (de) bevoegd(e) comité/commissie en door dat/deze laatste behandeld.

B.5.12

- het beroep moet ingediend worden door de speler binnen de 15 dagen na de datum van
betekening van de beslissing i.v.m. zijn verzoek; de poststempel geldt als bewijs.

B.5.13

Tegen een beslissing getroffen door de N.T.& E. kan er beroep ingediend worden bij de
N.R.v.B.

B.5.14

Tegen een beslissing getroffen door de regionale of provinciale klasseringcel, kan beroep
ingediend worden conform de regelgeving van de respectieve vleugel.

B.5.2

beroep in de loop van het seizoen.
Indien de klassering van een speler in toepassing van artikel B2 wordt gewijzigd en niet
voldoet aan zijn zienswijze, kan hij hiertegen beroep aantekenen. Dit beroep moet voldoen
aan de bepalingen van artikel B.5.1 Dergelijk beroep werkt opschortend ten opzichte van
de initiële beslissing.

B.6.

UITSLAGENKAART

B.6.1

geschrapt

B.6.2

geschrapt

B.6.3

Alle uitslagen in het buitenland behaald tegen Belgische spelers of tegen buitenlanders
aangesloten bij één van de Vleugels van de V.z.w. K.B.T.T.B., moeten door de speler
medegedeeld worden voor 1 mei aan de secretaris-generaal van zijn vleugel

B.6.4

Walk-over uitslagen (overwinningen of nederlagen) mogen niet op de kaart vermeld
worden.
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C.

INTERCLUBS
Superdivisie Heren en Dames
HEREN

S.1.

STRUCTUUR

S.1.1

Structuur
De Superdivisie Heren bestaat uit één reeks van tien ploegen.
Een club mag niet meer dan één ploeg in Superdivisie Heren opstellen.
Aan de ploegen die uitkomen in Superdivisie Heren wordt, in tegenstelling met de andere
reeksen, geen letter van het alfabet toegekend.

S.1.2

Speelruimte
De bepalingen van artikel C.2.2 zijn van toepassing, met uitzondering van onderstaande
bepalingen:

S.1.21

Afmetingen:
De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk voor de afdeling heren super:
Lengte:
minimum 14m
Breedte:
minimum 7m
Hoogte:
minimum 4m boven de grond, over de ganse speelruimte

S.1.22

Verlichting:
In de afdeling heren super moet de minimale lichtsterkte, gemeten op tafelhoogte, 500 lux
bedragen, gelijkmatig verspreid over de ganse tafeloppervlakte.
Op gelijk welke andere plaats van de speelruimte mag de op tafelhoogte gemeten
lichtsterkte niet minder dan 250 lux bedragen.

S.1.23

Vloer:
In de afdeling heren super zijn de voorschriften van de ITTF (artikel 3.2.3.8) van toepassing:
de vloerbedekking mag niet van lichte kleur zijn, schitterend of reflecterend of glad en mag
niet bestaan uit baksteen, keramische tegels, beton of steen.

S.1.24

Tafels
In de afdeling heren super moet in de onmiddellijke nabijheid van de speelruimte voor
wedstrijdtafel een tweede tafel zijn opgesteld (zodat beide teams over een tafel beschikken
om zich voor te bereiden op de wedstrijd).

S.2.

SPELSYSTEEM

S.2.1

Competitie
De competitie is een normaal kampioenschap dat met heen- en terugwedstrijden wordt
betwist tussen de 10 ploegen. De heenwedstrijden moeten gespeeld zijn voor 31 december,
de terugwedstrijden worden gespeeld vanaf 1 januari. De eerste zeven speeldagen van de
terugronden moeten volledig zijn afgewerkt alvorens de laatste twee speelweken
aanvatten.

S.2.1.1

Officiële data
De NRvB stelt voor de maand juni de officiële data vast voor de 18 speeldagen. Deze
speeldagen worden gekozen rekening houdend met de wereld- en Europese
kampioenschappen, kwalificatietornooien voor de Olympische Spelen en de voornaamste
Internationale Open kampioenschappen.
De officiële speeldag is zondag. Alle wedstrijden van één speeldag moeten worden
gespeeld binnen een periode van vijftien dagen rond de officiële speeldag (vanaf de
voorgaande zondag inbegrepen tot en met de volgende zondag inbegrepen)

S.2.1.2

Kalender van de heenronde
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De kalender voor de heenronde wordt opgesteld tijdens een kalendervergadering die door
het NSC ten laatste einde juli, maar indien mogelijk in juni, wordt georganiseerd. De
aangebrachte wijzigingen aan de officiële speeldagen moeten de periode van vijftien dagen
rond de officiële speeldag respecteren. Indien er geen akkoord tussen de beide betrokken
ploegen is, zal het NSC de speeldag vastleggen.
S.2.1.3

Kalender van de terugronde
De speelrooster voor de terugronde wordt zodanig opgesteld dat de ploegen gerangschikt
op de plaatsen 1 tot en met 5 op het einde van de heenronde, elkaar zo laat mogelijk
ontmoeten en zeker pas tijdens de laatste 5 speeldagen van de terugronde voor wat betreft
de eerste 4 ploegen.
Op dezelfde wijze zullen de ploegen, gerangschikt op de plaatsen 6 tot en met 10 van de
heenronde, elkaar zo laat mogelijk ontmoeten en zeker pas tijdens de laatste 5 speeldagen
van de terugronde voor wat betreft de laatste 4 ploegen.
De kalender voor de terugronde wordt opgesteld tijdens een kalendervergadering die door
het NSC voor 20 december wordt georganiseerd. De aangebrachte wijzigingen aan de
officiële speeldagen moeten de periode van vijftien dagen rond de officiële speeldag
respecteren. Indien er geen akkoord tussen de beide betrokken ploegen is, zal het NSC de
speeldag vastleggen.

S.2.1.4

Gelijke standen:
- in geval van gelijke stand tussen twee ploegen bepaalt de uitslag van de onderlinge
wedstrijden de volgorde; Indien beide ploegen één overwinning tellen of de uitslagen van
de beide wedstrijden in een gelijkspel eindigden, wordt de volgorde eerst bepaald door het
aantal individuele overwinningen behaald tijdens de onderlinge wedstrijden. In geval van
een nieuwe gelijkheid, wordt achtereenvolgens in aanmerking genomen: het quotient van
de gewonnen sets gedeeld door de verloren sets, het quotient van de gewonnen punten
gedeeld door de verloren punten, tot zover als nodig om een onderscheid te bekomen,
waarbij het voordeel wordt gegeven aan de ploeg met het hoogste quotient. In geval van
een volledige gelijkheid wordt een testmatch betwist op neutraal terrein.
- in geval van gelijke stand tussen meer dan twee ploegen zijn de artikels C.7.22.1 en 7.22.6
van strikte toepassing;

S.2.2

Wedstrijden
Een ontmoeting bestaat uit 6 enkelspelen.
De volgorde van de wedstrijden, gespeeld op één wedstrijdtafel en die allen moeten
gespeeld worden, is als volgt: A-Y, B-X, C-Z, A-X, C-Y en B-Z.
Toegekende punten: 3 punten voor een overwinning, 2 punten voor een gelijkspel en 1 punt
voor een nederlaag.
Een ploeg bestaat uit drie of vier spelers.
De opstelling van de spelers is vrij en wordt niet noodzakelijk vastgelegd door naleving van
de volgorde van de spelers in de kern (Ten laatste 15 minuten voor aanvang van een
wedstrijd wordt de volgorde van de spelers door de ploegen aan de hoofdscheidsrechter
bekendgemaakt. Ook de naam van een eventuele invaller wordt dan bekendgemaakt.).
Na de derde enkelwedstrijd, te weten wedstrijd C-Z, wordt een pauze van 5 minuten
ingelast. Het is elke ploeg vanaf dat ogenblik, toegestaan een speler te vervangen, zonder
wijzigingen aan de spelersvolgorde aan te brengen.

S.3

DE KERN

S.3.1

Uiterlijk 3 kalenderdagen vóór de datum van het begin van de periode van vijftien dagen
voorzien om de eerste week van de interclub te betwisten in Superdivisie Heren (art. S.2.1),
moeten de clubs die een ploeg opstellen in deze afdeling aan de N.S.C. een kern
mededelen van minstens drie (3) en hoogstens tien (10) aangesloten spelers die in
aanmerking komen om in die afdeling te worden opgesteld.
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S.3.1.1

Na aanvang van de interclubcompetitie kan slechts een speler aan de kern van Superdivisie
Heren worden toegevoegd (als hij voldoet aan de bestaande reglementen van aansluiting),
als de speler daadwerkelijk aan een wedstrijd heeft deelgenomen. Samen met het
desbetreffende waar die speler heeft aan deelgenomen, moet de nieuwe kern medegedeeld
worden aan de verantwoordelijke van de Superdivisie en kan de sterktelijst van de club
gewijzigd worden.

S.3.2

Een kern die nog geen tien spelers bevat mag tijdens de heenronde aangevuld worden met
aangesloten spelers, mits de bepalingen van art. C.19.1 na te leven.

S.3.3

Een kern die van bij de mededeling aan de N.S.C. tien spelers bevat, mag geen wijziging
meer ondergaan

S.3.4

De spelers die op één van de eerste drie plaatsen van een kern vermeld zijn, mogen niet
op de sterktelijst voorkomen en hun klassement moet ten minste gelijk zijn aan het
klassement van de eerste speler van de sterktelijst.
Eén enkele van deze spelers mag een speler in dubbele aansluiting zijn. Als het nnodig is,
zijn het de volgende spelers van de kern in enkele aansluiting die niet mogen voorkomen
op de sterktelijst.

S.3.5

Indien één of meerdere spelers die op één der drie eerste plaatsen van de kern voorkomen,
doch geen dubbele aansluiting hebben, een klassement hebben dat gelijk is aan het
klassement van een speler van de sterktelijst, mogen zij die speler(s) vervangen in een
interclubwedstrijd, zonder dat hierdoor de kern of de sterktelijst gewijzigd worden (zonder
dat in het bijzonder de index van het betreffende klassement wordt aangepast ).

S.3.6

Indien een onvolledige kern wordt aangevuld met één of meerdere spelers die een hoger
of en gelijk klassement hebben als één of meerdere van de drie spelers die initieel op één
van de eerste drie plaatsen van de kern vermeld werden, mag (mogen) de speler(s) die
door deze toevoeging(en) niet meer tot één der eerste drie plaatsen van de kern behoren,
toegevoegd worden aan de sterktelijst, voor zover zij geen dubbele aansluiting hebben.

S.3.7

Alle spelers die in de kern worden opgenomen van een ploeg van Heren superdivisie,
moeten minstens een B2- klassering hebben

S.3.8

Aan de spelers die in de kern opgenomen zijn, wordt naast hun individuele klassering een
puntenquotering toegekend die er uit ziet als volgt:
A=
25 punten
B0 = 20 punten
B2 = 15 punten
Om geldig aan een wedstrijd in Superdivisie te kunnen deelnemen, moeten de spelers die
de enkelwedstrijden betwisten een minimumsterkte hebben van een aantal punten dat
wordt vastgesteld door de NRvB voor de aanvang van het sportseizoen.

S.3.9

DUBBELE AANSLUITING

S.3.9.1

geschrapt. (zie A.2.5.1)

S.3.9.2

geschrapt.

S.3.9.3

Het aantal spelers in dubbele aansluiting is per wedstrijd gelimiteerd tot één speler per
ploeg, inclusief de eventuele reservespeler.

S.3.9.4

Een speler in dubbele aansluiting zal maar gekwalificeerd zijn voor de terugronde, indien
hij effectief aan tenminste 40% van de ontmoetingen in de heenronde heeft deelgenomen.

S.3.9.5

geschrapt. (zie A.2.5.2)

S.3.9.6

Indien een speler zijn dubbele aansluiting niet heeft gemeld, moet hij van de sterktelijst
worden verwijderd, vanaf het ogenblik dat de inbreuk werd vastgesteld en zal hij vanaf dat
ogenblik worden beschouwd als speler in dubbele aansluiting. De uitslagen van alle
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wedstrijden die werden gespeeld voor de vaststelling van de inbreuk blijven behouden.
Deze speler verliest voor het volgende sportseizoen het recht om in dubbele aansluiting te
spelen.
S.3.9.7

Indien een ploeg in een ontmoeting meer dan één speler in dubbele aansluiting opstelt,
verliest deze ploeg de ontmoeting met een maximale verliesscore en de boete voorzien in
artikel S.9 wordt toegepast.
Indien een ploeg in een ontmoeting van de terugronde een speler in dubbele aansluiting
opstelt die niet gekwalificeerd is, verliest deze ploeg de ontmoeting met een maximale
verliesscore en de boete voorzien in artikel S.9 wordt toegepast.

S.4

KWALIFICATIE VOOR DE COMPETITIE

S.4.1

Ploegen
In Superdivisie Heren bestaat een ploeg uit drie of vier spelers

S.4.2

Spelers
Om op een wedstrijdblad van een interclubontmoeting te mogen voorkomen, moet een
speler:
- regelmatig aangesloten zijn bij de betrokken club;
- vermeld zijn in de kern
- vrij zijn van iedere schorsing voor de interclubontmoetingen.
Een Dame mag nooit aan de competitie in Superdivisie Heren deelnemen

S.5

INTERCLUBCOMPETITIEDAG EN - UUR

S.5.1

De speeldag en het aanvangsuur wordt voor iedere ontmoeting vastgelegd tijdens één van
de kalendervergaderingen georganiseerd volgens artikel S.2.1.2 of S.2.1.3
Het lokaal moet 1.30 uur voor aanvang van de ontmoeting open en beschikbaar zijn en de
voorziene reglementaire temperatuur moet één uur voor aanvang van de ontmoeting bereikt
zijn.

S.6

UITGESTELDE ONTMOETINGEN
Na 1 september van het betreffende sportseizoen kan een ontmoeting van de Superdivisie
Heren alleen nog op een latere datum dan voorzien in de door de clubs vastgelegde en de
door de Nationale Raad van Bestuur van de KBTTB. op voorstel van de NSC/KBTTB
goedgekeurde en gepubliceerde speelkalender, worden gespeeld, indien één
speler(uitgezonderd een speler met een dubbele aansluiting) van een van de beide ploegen
is geselecteerd voor een wedstrijd of stage, zoals vastgelegd door de KBTTB, de
VTTL/KBTTB of de AF/KBTTB of voor een ontmoeting in het kader van de Champions
League of ETTU Cup, zoals vastgelegd door de ETTU en waarbij een van de beide clubs
is betrokken. De uitgestelde ontmoeting moet vóór aanvang van de 9de week gespeeld
worden.

S.7

VERLOOP VAN DE ONTMOETINGEN
De ontmoetingen worden op één tafel gespeeld. Sommige wedstrijden die gelijktijdig
kunnen gespeeld worden mogen nochtans op twee tafels betwist worden, mits akkoord van
beide kapiteins.
In dat geval moet het akkoord aangeduid worden op het wedstrijdblad voor de aanvang van
de ontmoeting.

S.8

MEERVOUDIGE DEELNEMING
De spelers die zowel in de kern van Superdivisie Heren staan als op de sterktelijst mogen
tijdens dezelfde interclubweek worden opgesteld in verschillende ploegen van dezelfde
categorie (zie C.13.3).

S.9

MAXIMUM VERLIESSCORE
De maximum verliesscore wordt uitgesproken wanneer:
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-

de ploeg die niet bereikt de minimumsterkte dat wordt vastgesteld door de NRvB
voor de aanvang van het sportseizoen.
- in Superdivisie Heren de opstelling van de spelers niet overeenstemt met de
vereisten van 2.2;
- een ploeg slechts met twee speelgerechtigde spelers aantreedt
De maximum verliesscore wordt uitgesproken en het drievoudige van de boete voorzien in
het eerste lid wordt opgelegd, wanneer:
- een ploeg uit Superdivisie te laat komt.
- Een ploeg uit Superdivisie enkelvoudig forfait verklaart

S.10

ALGEMEEN FORFAIT
Er is sprake van algemeen forfait wanneer een ploeg uit Superdivisie Heren tweemaal forfait
oploopt of niet opkomt.

S.11

OVERMACHT

S.11.1

Overmacht
Indien de bevoegde commissie het geval van overmacht erkent wanneer een ploeg niet
opkomt of te laat komt (C.34.13) zal de ontmoeting die niet gespeeld werd uitgesteld worden
zonder dat er een sanctie wordt toegepast.

S.11.2

Verzachtende omstandigheden
Indien de bevoegde commissie oordeelt dat er geen overmacht bestaat doch dat de ploeg
door wiens toedoen de ontmoeting niet werd gespeeld zeer verzachtende omstandigheden
geniet, zal de maximale strafmaatregel bestaan in het uitspreken van de maximum
verliesscore en een boete.

S.12

ARBITRAGE
Alle wedstrijden worden normaliter geleid door officiële neutrale scheidsrechters.

S.13

WEDSTRIJDBLAD
Twee originele exemplaren van het wedstrijdblad moeten door de bezochte ploeg binnen
de 24 uren naar de verantwoordelijke voor Superdivisie Heren worden verzonden.

S.14

MEDEDELING VAN DE UITSLAG
De einduitslag van een ontmoeting moet onmiddellijk na de wedstrijd door de
hoofdscheidsrechter telefonisch medegedeeld worden aan de verantwoordelijke voor
Superdivisie Heren bij de Nationale Sport Commissie.

S.15

KAMPIOEN
De ploeg die de eerste plaats van de eindrangschikking bekleedt bij het afsluiten van het
sportseizoen is uitgeroepen tot Kampioen van België.

S.16

HET DALEN VAN PLOEGEN
De laatste ploeg van de eindrangschikking moeten altijd dalen naar de Eerste Nationale
Afdeling. (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: de laatste twee ploegen van de
eindrangschikking dalen naar de eerste nationale afdeling)

S.17

VERBRANDE PLOEG
Indien een ploeg in Superdivisie Heren wordt verbrand, mag aan de sterktelijst hoogstens
één (1) speler worden toegevoegd die vorig sportseizoen wel in de kern maar niet op de
sterktelijst stond.

DAMES
S.18

STRUCTUUR
De superdivisie Dames bestaat uit één reeks van twaalf ploegen
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S.19

SPELSYSTEEM
Hetzelfde als in de andere afdelingen van de Nationale Damesinterclubs.

S.20

KAMPIOEN VAN BELGIË
De ploeg die de eerste plaats van eindrangschikking bekleedt bij het afsluiten van het
seizoen wordt uitgeroepen tot kampioen van België.

S.21

DALEN
De laatste twee ploegen van de eindrangschikking moeten altijd dalen naar de Eerste
Nationale Afdeling.

S.22

UITGESTELDE ONTMOETINGEN
Wanneer één van beide ploegen een toepassing van één der artikels C.15.61 tot C.15.64
geldig inroept, kunnen de betrokken ploegen van deze interclubontmoeting onderling
overeenkomen om een nieuwe datum te bepalen. Bij gebrek aan akkoord wordt de
wedstrijd verplicht vastgelegd op een zondagmorgen, te bepalen door de N.S.C. met
aanvangsuur 10 uur.

Andere afdelingen
C.1

ALGEMENE REGELS

C.1.1

De interclubs zijn competities die gehouden worden in verschillende hiërarchisch
geordende afdelingen die eventueel onderverdeeld zijn in reeksen. Deze competitie wordt
gehouden volgens het principe van stijgen en dalen tussen ploegen die, met uitzondering
van Superdivisie Heren, elkaar ontmoeten in heen- en terugwedstrijden.
Nochtans wat de leeftijdscategorieën betreft, mag elke provincie haar interclubs
organiseren naar eigen goeddunken.

C.1.2

geschrapt

C.1.3

Behalve indien het de laagste afdeling van een provincie betreft, mag het aantal reeksen
van een bepaalde afdeling niet kleiner zijn dan het aantal reeksen van de onmiddellijk
hogere afdeling. In deze laagste afdeling mag nochtans het aantal ploegen per reeks nooit
het toegelaten maximum van 14 overschrijden.

C.1.4

Voor zover er minstens twee ploegen binnen de voorziene termijn en volgens de door het
reglement bepaalde normen in een bepaalde categorie ingeschreven zijn, is men er toe
verplicht, zowel op nationaal als op provinciaal vlak, een interclubcompetitie in die categorie
of in die afdeling in te richten.

C.1.5

Het onderbrengen van de ploegen in de reeksen wordt uitgevoerd voor de aanvang van elk
sportseizoen door de N.S.C. wat de nationale afdelingen betreft, door de Vleugels voor de
landelijke afdelingen en door de P.C.'s voor de provinciale afdelingen.

C.1.51

De reeksen van derde Nationale Afdeling Heren worden bij lottrekking samengesteld, op
de volgende wijze. In de eerste plaats worden de dalers van 2de Nationale Afdeling
gelijkmatig verdeeld over de reeksen. Vervolgens worden de overblijvende ploegen van
derde Nationale Afdeling vier per vier geloot op basis van hun plaats in de
eindrangschikkingen van de reeksen van derde Nationale Afdeling van het voorafgaande
sportseizoen. Eindelijk worden de stijgers uit de landelijke afdelingen eveneens gelijkmatig
verdeeld over de reeksen.
Bij deze indeling zullen, in de mate van het mogelijke, nooit 2 ploegen van een zelfde club
in een zelfde reeks ondergebracht worden.

C.1.6

Indien twee of meer ploegen van een zelfde club in een zelfde reeks van de afdelingen zijn
ondergebracht, moeten deze zo mogelijk elkaar ontmoeten tijdens de eerste speelweek van
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hun interclub en in elk geval binnen de eerste vijf speelweken, en dit zowel in de heen- als
in de terugronde.

C.2

SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING

C.2.1

Lokalen

C.2.11

Definitie:
Het lokaal is de plaats waar een club zijn thuiswedstrijden van de interclubcompetitie
betwist.

C.2.12

Meerdere lokalen:

C.2.12.1

Een club kan over meerdere lokalen beschikken.
In dergelijk geval zal die club bij het doorzenden van de door de N.S.C. of het P.C.
gevraagde inlichtingen, vóór het verschijnen van het officiële jaarboek, volgende gegevens
moeten mededelen:
- het adres van het hoofdlokaal, dat wordt aangezien als zijnde de zetel van de club;
- de adressen van de andere gebruikte lokalen.

C.2.12.2

Bij het inschrijven of het herinschrijven van zijn ploegen moet een club die over meerdere
lokalen beschikt bepalen in welk lokaal elke ploeg zijn thuiswedstrijden zal betwisten.

C.2.12.3

Bij elke latere wijziging van lokaal in de loop van de interclubcompetitie moet de club
handelen volgens de procedures voorzien in C.2.13 (verandering van lokaal) of C.2.14
(onbeschikbaar lokaal).

C.2.12.4

Voor de aanvang van elk seizoen, moet elke club vermelden of zijn installaties de toegang
tot hun speelzaal mogelijk maken voor een speler in een rolstoel

C.2.13

Verandering van lokaal:

C.2.13.1

Een club die van lokaal verandert moet een bericht laten verschijnen in de officiële
tijdschriften.

C.2.13.2

Tot het verschijnen van dit bericht moet de betrokken club zijn tegenstrevers verwittigen.

C.2.13.3

geschrapt

C.2.14

Onbeschikbaar lokaal:

C.2.14.1

Als een club niet over zijn lokaal kan beschikken moet de ontmoeting toch doorgaan.

C.2.14.2

De club moet een ander reglementair lokaal vinden.

C.2.14.3

Mits onderling akkoord mag de ontmoeting ook in het lokaal van de tegenstrevers gespeeld
worden.

C.2.14.4

Wanneer het lokaal van een club onbeschikbaar is moet(en) de tegenstrever(s) en zijn PC
daar minstens 48 uur op voorhand van verwittigd zijn wanneer het gaat om provinciale
ontmoetingen. Waar het ontmoetingen van de nationale afdelingen betreft moeten de
tegenstrever (s) en de N.S.C. minstens vier dagen op voorhand verwittigd zijn. Wanneer
het ontmoetingen van de landelijke afdelingen betreft, beslist elk van de Vleugels hoeveel
tijd op voorhand de tegenstrevers en de landelijke instantie moeten verwittigd worden.

C.2.14.5

Indien door het veranderen van lokaal de verplaatsing van de bezoekende ploeg groter
wordt, moeten de bijkomende verplaatsingskosten door de bezochte club vergoed worden.

C.2.15

Toegankelijkheid:
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In de nationale en landelijke afdelingen moet het lokaal ten minste één uur voor het
voorziene aanvangsuur toegankelijk zijn; in de provinciale afdelingen minstens een half uur.
Indien het lokaal niet toegankelijk is op deze tijdstippen, moet de ontmoeting niettemin
plaatsvinden, met inachtname van artikel C.25. Aan de ingebreke blijvende ploeg wordt
een geldboete opgelegd.
C.2.16

Kleedkamers:
Er moeten afzonderlijke kleedkamers voor Dames en Heren beschikbaar zijn.
kleedkamers bevinden zich in hetzelfde gebouw als de speelruimte.

Deze

C.2.16.1

Stortbaden
Clubs die één of meerdere ploegen opstellen in de nationale interclubs, dienen minstens
één stortbad werkzaam met koud en warm water ter beschikking te stellen van de Spelers,
in elk van deze kleedkamers. De stortbaden dienen rechtstreeks vanuit de kleedkamers
toegankelijk te zijn.

C.2.16.2

De clubs die geen stortbad ter beschikking stellen van de spelers, verliezen hun
ontmoetingen in de nationale interclub met maximale verliesscore.

C.2.16.3

geschrapt

C.2.16.4

Aan de clubs die voor het eerst promoveren naar de nationale competitie wordt een
vrijstelling toegestaan van één sportseizoen.

C.2.17

Temperatuur:

C.2.17.1

In de zaal waar de ontmoetingen gespeeld worden moet de temperatuur minstens 15°
Celsius bedragen.

C.2.17.1.1 In geval de temperatuur, gemeten in de speelzaal op het ogenblik van de naamafroeping
(art. C.25.3) lager ligt dan 15°doch meer dan 10° bedraagt, zal de ontmoeting toch
doorgaan, maar zal aan de thuisploeg een geldboete worden opgelegd waarvan de omvang
zal bepaald worden door het (de) bevoegd(e) comité/commissie.
C.2.17.1.2 In geval de temperatuur lager ligt dan 10° zowel bij de naamafroeping, als tijdens het
verloop van de wedstrijd, zal de ontmoeting niet doorgaan en zal de bevoegde commissie
de gepaste beslissing nemen. Aan de thuisploeg zal niettemin de hiervoor voorziene boete
worden opgelegd, eventueel verhoogd met de verplaatsingskosten van de bezoekende
ploeg.
C.2.17.2

In de kleedkamers moet de temperatuur minstens 15° bedragen.

C.2.2

Speelruimte

C.2.21

Afmetingen:
De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk voor de nationale afdelingen:
Lengte:
minimum 9,50 m voor de nationale afdelingen;
Breedte: minimum 4,50 m voor een tafel in een afgesloten ruimte;
minimum 4 m per tafel wanneer er meerdere tafels in een zelfde speelruimte
aanwezig zijn.
Hoogte:
minimum 2,75 m boven de grond, over de ganse speelruimte;
De afmetingen voor de landelijke afdelingen worden vastgesteld door de respectieve
Vleugel
De afemtingen voor de provinciale afdelingen worden vastgesteld door het bevoegde
provinciale comité

C.2.22

Verlichting
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C.2.22.1

In de nationale afdelingen moet de minimale lichtsterkte, gemeten op tafelhoogte, 250 lux
bedragen, gelijkmatig verspreid over de ganse tafeloppervlakte.
Op gelijk welke andere plaats van de speelruimte mag de op tafelhoogte gemeten
lichtsterkte niet minder dan 150 lux bedragen.

C.2.22.2

De lichtbronnen moeten zich op minstens 2,75 m van de grond bevinden, behalve indien
afwijking toegestaan volgens artikel C.2.21.

C.2.22.3

Indien er vensters in de muren zijn moeten die vensters afgeschermd zijn.

C.2.23.1

Vloer:
De vloer moet horizontaal zijn en normale verplaatsingen van de spelers toelaten.

C.2.23.2

Het is verboden de speelruimte te betreden met schoenen waarvan de zolen sporen kunnen
nalaten.

C.2.24

Afbakeningen:

C.2.24.1

Muren of beschotten die de speelruimte afbakenen of die de achtergrond vormen moeten
tot op een minimum hoogte van twee meter van een kleur zijn die duidelijk verschillend is
dan de kleur van de gebruikte bal.

C.2.25

Reclames

C.2.25.1

geschrapt

C.2.25.2

Fluorescerende of lichtweerkaatsende kleuren mogen nergens in de speelruimte gebruikt
worden.

C.2.25.3

geschrapt

C.2.25.4

geschrapt

C.2.25.5

Opschriften en/ of symbolen op de binnenzijde van de omheiningen mogen noch wit, noch
oranje zijn.

C.2.26

Speluitrusting:

C.2.26.1

Tafel
De tafels moeten voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F.- reglementering.

C.2.26.2

Net
Het net moet voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F. reglementering.

C.2.26.3

Ballen
Een interclubontmoeting moet gespeeld worden met ballen van éénzelfde merk, éénzelfde
type en éénzelfde kleur, goedgekeurd door de I.T.T.F. en erkend door de vzw K.B.T.T.B.,
respectievelijk V.T.TL. of A.F., voor het lopend seizoen. De ballen moeten door de bezochte
ploeg ter beschikking gesteld worden.
Alle omgevende en uitwendige speelvoorwaarden moeten, mits een klaarblijkelijk contrast,
het gebruik van één van bovengenoemde ballen toelaten.

C.2.26.4

Paletten
De paletten die door de spelers gebruikt worden moeten aan de voorschriften van de
I.T.T.F. reglementering voldoen.
Alleen de hoofdscheidsrechter is bevoegd om een passende beslissing te nemen of een
sanctie op te leggen.

C.2.26.5

Materiaal in de speelruimte:
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In alle interclubontmoetingen van de nationale afdelingen moet elke tafel voorzien zijn van:
- één scorebord, geplaatst op een scheidsrechterstafel(tje)
- een stoel voor de scheidsrechter
- een vochtige dweil in de nabijheid van de scheidsrechterstafel.
Voor elk van deze verplichtingen kan de betrokken Vleugel of het betrokken P.C. beslissen
of ze van toepassing is op de interclubontmoetingen van respectievelijk de landelijke of de
provinciale afdelingen.
Bij elke inbreuk ter zake wordt de schuldige club een boete opgelegd.
C.2.26.6

Daarenboven moeten op interclubdagen volgende zaken in het lokaal aanwezig zijn:
- een scheidsrechterboek;
- een nethoogtemeter;
- een chronometer;
- een verbanddoos;
- een thermometer, 1,50 m boven de grond.

C.2.27

Voorbehouden plaatsen

C.2.27.1

Een ruimte voorzien van een tafel en een stoel en met een goed zicht op de verschillende
speelruimtes, moet ter beschikking van de hoofdscheidsrechter gesteld worden.

C.2.27.2

In de nabijheid van de speelruimte moet het nodig aantal zitplaatsen voorbehouden zijn
voor de coach en de spelers van de bezoekende ploeg

C.2.28

geschrapt

C.3.

SPEELKLEDIJ

C.3.1

De speelkledij bestaat uit een hemdje met korte mouwen, een sportbroekje of een rokje,
sokken en sportschoenen; andere kledij zoals een trainingspak of een deel ervan mag
tijdens het spel niet gedragen worden, behalve met toelating van de hoofdscheidsrechter.

C.3.2

De hoofdkleur van een hemdje, een broekje of rokje, met uitzondering van de kraag en de
mouwen van het hemdje zal duidelijk verschillen van de kleur van de gebruikte bal.

C.3.3

geschrapt

C.3.4

Opschriften of versieringen op de voor- of op de zijkant van de speelkledij, noch voorwerpen
gedragen door de speler, zoals bv. juwelen, mogen niet zodanig opzichtig of zo hevig
weerspiegelend zijn dat het zicht van de tegenstander er door gehinderd wordt.

C.3.5

Om het even welk probleem i.v.m. de wettelijkheid of de toelaatbaarheid van speelkledij
wordt beslist door de hoofdscheidsrechter met uitzondering dat hij geen kledingstuk
onwettelijk of onaanvaardbaar mag oordelen als het toegelaten werd door de I.T.T.F.

C.3.6

Nationale afdelingen
Gedurende gans de duur van een ontmoeting moeten alle spelers van éénzelfde ploeg
optreden in een sporthemdje van dezelfde kleur.

C.3.7

Landelijke en Provinciale afdelingen
Dezelfde verplichting geldt voor de ploegen van de landelijke en van de provinciale
afdelingen volgens de beschikkingen van respectievelijk de Vleugel of van het P.C.

C.4

PLOEGEN

C.4.1

Samenstelling

C.4.11

In de hereninterclubs bestaat een ploeg uit vier spelers.
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C.4.12

In de damesinterclubs of in de leeftijdscategorieën bestaat een ploeg uit drie spelers.

C.4.2

Aantal ploegen per club

C.4.21

Het aantal ploegen dat een club mag inschrijven is onbeperkt.

C.4.22

Het onderscheiden van de respectievelijke ploegen geschiedt door toekenning van een
letter van het alfabet, in alfabetische volgorde, te beginnen met de letter A voor de eerste
ploeg, B voor de volgende ploeg, enz.

C.4.23

Deelname van de dames aan de Hereninterclub

C.4.23.1

Op voorwaarde dat een dame geldig op de "Heren" sterktelijst staat, mag die dame aan de
Hereninterclub deelnemen.

C.4.23.2

Wanneer nochtans een club geen ploeg in de Damesinterclub inschrijft, mogen er slechts
vijf Dames op de «Heren» sterktelijst voorkomen.

C.4.23.3

Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub
ingeschreven zijn en er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren»
sterktelijst, per inschreven ploeg, vijf bijkomende speelsters vermelden
Eens de uiterste datum van inschrijving van de ploegen verstreken, mag een club zoveel
N.G. dames als zij wenst inschrijven en op de sterktelijst van de heren laten voorkomen, op
voorwaarde dat het voor deze dames om hun eerste aansluitingsjaar gaat.

C.4.23.4

Als één of meerdere ploegen niet meer deelnemen aan de Damesinterclub, moet de club
onmiddellijk aan de bevoegde comités de naam (namen) mededelen van de dame(s) die
eventueel uit de Herensterktelijst moet(en) verwijderd worden, opdat deze lijst opnieuw
in.overeenstemming zou zijn met artikels C.4.23.2 en C.4.23.3.

C.4.23.5

Voor zover aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, bestaat er geen enkel bezwaar
tegen het feit dat een ploeg die aan de Hereninterclub deelneemt uit vier dames zou
bestaan.

C.4.24

Inschrijving van de ploegen

C.4.24.1

De inschrijvingen van de ploegen in de nationale afdelingen en in de landelijke afdelingen
moeten ten laatste op vijf juni de N.S.C. en de landelijke bevoegde instantie bereiken.
Vanaf deze datum worden de ontvangen inschrijvingen als onherroepelijk beschouwd.

C.4.24.2

geschrapt

C.4.24.3

Elk P.C. stelt zelf voor zijn provincie de data van inschrijving en betaling vast voor de
deelname aan de provinciale interclubcompetitie, dit met inbegrip van de
leeftijdscategorieën.

C.4.24.4

geschrapt

C.4.3

Intrekking van ploegen (verbrande ploegen)

C.4.31

Een club mag verzaken aan het herinschrijven van één of meerdere ploegen.

C.4.32

In dat geval worden deze ploegen als niet meer bestaande beschouwd. Ze worden
vervangen volgens de beschikkingen van het reglement toepasselijk op de afdeling (en)
van de interclubs waar ze moeten uitkomen.

C.4.33

De overige ploegen van deze club zullen aangeduid worden door de letters A, B, C, ...

C.4.34

geschrapt
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C.4.35

geschrapt

C.4.36

geschrapt

C.4.37

Nieuwe club

C.4.37.1

Een nieuwe club, ongeacht de sterkte van zijn leden, moet zijn ploegen inschrijven in de
laatste afdeling van zijn provincie.

C.4.37.2

Wanneer een club van een andere bond of groep zich inschrijft bij de VZW K.B.T.T.B., heeft
de betrokken CP het recht om de ploegen van de club in te schrijven in de provinciale
afdelingen die overeenkomen met de sterkte van de spelers die de ploegen samenstellen.

C.4.38

Fusie van clubs
In geval van fusie van clubs worden de ploegen van de club die uit deze fusie ontstaat
ondergebracht in de afdelingen waarin de respectievelijke ploegen van de gefusioneerde
clubs zouden ondergebracht worden bij de aanvang van het sportseizoen.

C.5

STRUCTUUR
Op nationaal vlak bestaat het interclubkampioenschap uit 3 afdelingen in de Categorie
Heren en 3 afdelingen in de Categorie Dames. Op provinciaal vlak zijn er maximaal 6
afdelingen, samengesteld, in elke provincie, in functie van het aantal ingeschreven ploegen
voor de betrokken Categorie en van het aantal reeksen in elk van deze afdelingen.

C.5.1

Categorie heren

C.5.11

Op nationaal vlak

C.5.11.1

een superdivisie bestaande uit één reeks van tien ploegen;

C.5.11.2

een afdeling 1 bestaande uit één reeks van twaalf ploegen; (overgangsmaatregel seizoen
2020-2021: een afdeling 1 bestaande uit twee reeksen van twaalf ploegen)

C.5.11.3

een afdeling 2 bestaande uit twee reeksen van twaalf ploegen; (overgangsmaatregel
seizoen 2020-2021: een afdeling 2 bestaande uit vier reeksen van twaalf ploegen)
een afdeling 3 bestaande uit drie reeksen van twaalf ploegen. (overgangsmaatregel seizoen
2020-2021:deze afdeling bestaat nog niet in dit seizoen)

C.5.11.4

C.5.12

Op landelijk vlak

C.5.12.1

Iedere vleugel bepaalt de structuur van zijn interclub.

C.5.13

Op provinciaal vlak
Iedere provincie bepaalt de structuur van zijn interclub.

C.5.2

Categorie dames

C.5.21

Op nationaal vlak

C.5.21.1

een superdivisie bestaande uit één reeks van twaalf ploegen;

C.5.21.2

een afdeling 1 bestaande uit twaalf ploegen;

C.5.21.3

een afdeling 2 bestaande uit twaalf ploegen.

C.5.22

Op landelijk vlak

C.5.22.1

Iedere Vleugel bepaalt de structuur van zijn interclub.
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C.5.23

Op provinciaal vlak

C.5.23.1

Iedere provincie bepaalt de structuur van zijn interclub.

C.5.3

Leeftijdscategorieën

C.5.31

Iedere provincie bepaalt de structuur van zijn interclub leeftijdsreeksen.

C.5.32

In deze competities wordt het principe van stijgen en dalen niet toegepast.

C.6.

VERLOOP VAN DE ONTMOETINGEN

C.6.1

Aantal tafels

C.6.11

Interclubontmoetingen moeten verplichtend op twee tafels worden gespeeld, van hetzelfde
merk en van hetzelfde model en kleur zijn en zich in hetzelfde gebouw bevinden.

C.6.12

Met toestemming van het (de) bevoegd(e) comité/commissie (N.S.C. of P.C. naargelang
het geval) mogen de ontmoetingen van de damesinterclubs of van een interclub in de
leeftijdscategorieën op één tafel betwist worden.

C.6.2

Aantal sets

C.6.21

Alle wedstrijden worden betwist naar de beste van vijf sets.

C.6.3

Verloop van de wedstrijden

C.6.31

De opeenvolgende wedstrijden van een interclubontmoeting moeten zonder onderbreking
worden afgehandeld, d.w.z. dat vanaf een tafel vrij is de volgende wedstrijd zoals die op
het wedstrijdblad voorkomt onmiddellijk moet worden afgeroepen.

C.6.32

De twee ploegkapiteins kunnen nochtans akkoord gaan om de wedstrijden twee per twee
te laten spelen.

C.6.33

geschrapt.

C.6.34

Nochtans mag de hoofdscheidsrechter, op ieder ogenblik en wanneer hij dit nuttig acht,
teruggrijpen naar het oorspronkelijk verloop.

C.6.4

Hereninterclub

C.6.41

Elke speler van een ploeg speelt een enkelspel tegen elke speler van de tegenpartij, zodat
er in totaal zestien enkelspelen dienen gespeeld te worden.

C.6.42

De wedstrijden moeten volgens onderstaande tabel gespeeld worden:
4-2
4-1
4-3
4-4
3-1
3-2
3-4
3-3
2-4
2-3
2-1
2-2
1-3
1-4
1-2
1-1

C.6.43

Na afloop van de eerste acht wedstrijden mag een rusttijd van vijf minuten genomen
worden.

C.6.44

In zoverre artikel C.4.11 wordt gerespecteerd, mogen de provinciale comités een ander
spelsysteem kiezen dat geldt voor alle afdelingen van hun provinciale interclub. Het verloop
van de ontmoetingen in dit afwijkend spelsysteem moet worden bekendgemaakt aan de
clubs vóór de datum van het afsluiten van de inschrijvingen.
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C.6.5

Damesinterclub en leeftijdscategorieën

C.6.51

Een ontmoeting bestaat uit 9 enkelspelen en 1 dubbelspel.

C.6.52

De volgorde van de wedstrijden, die allen moeten gespeeld worden, is als volgt:
3-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 1-2, dubbel, 3-3, 2-2, 1-1.

C.6.53

De keuze van de spelers die aan het dubbelspel deelnemen, ligt vrij binnen elke ploeg en
zal ten laatste worden medegedeeld juist nà het zesde enkelspel.

C.6.54

Wanneer een speler drie opeenvolgende wedstrijden moet spelen, heeft hij recht op een
onderbreking van vijf minuten tussen de tweede en de derde van die wedstrijden.

C.6.6

Uitslagen

C.6.61

De einduitslag van een interclubontmoeting wordt bekomen door voor elke ploeg de som te
maken van de behaalde individuele overwinningen (enkelspelen, dubbelspel).

C.6.61.1

Wanneer een speler of een paar een wedstrijd niet betwist wordt de niet gepeelde wedstrijd
met 3 sets tegen 0, en waar nodig met 33 punten tegen 0, toegewezen aan de ploeg van
de tegenstrever.

C.6.61.2

Wanneer een speler of een paar een wedstrijd niet beëindigt worden alle punten die reeds
aangetekend waren op het ogenblik van de opgave in aanmerking genomen. Indien
bijvoorbeeld de winnende speler of het winnend paar leiden met 8-6 in de vijfde set, zal de
uitslag van deze wedstrijd als volgt worden opgetekend: 11-x, x-11, x-11, 11-x, 11-6.

C.6.62

De ploeg die het grootst aantal individuele overwinningen telt wint de ontmoeting.

C.6.63

Wanneer beide ploegen een gelijk aantal individuele overwinningen behaald hebben,
bekomt men een gelijkspel.

C.7.

RANGSCHIKKING VAN PLOEGEN

C.7.1

Principe

C.7.11

De ploegen worden gerangschikt door optelling van de verworven punten, behaald in de
respectieve ontmoetingen.

C.7.12
C.7.13
C.7.14
C.7.15

Aan de overwinnaar van een ontmoeting worden drie punten toegekend.
In geval van gelijkspel worden aan elke ploeg twee punten toegekend.
Aan de verliezende ploeg wordt één punt toegekend.
Aan de ploeg die forfait verklaart voor de ontmoeting, worden geen punten toegekend.

C.7.2

Gelijke stand op het einde van het kampioenschap
Wanneer in een bepaalde reeks twee ploegen of meer op het einde van het sportseizoen
een gelijk aantal ontmoetingspunten tellen, wordt hun onderlinge rangschikking op
volgende wijze bepaald:

C.7.21

Gelijke stand tussen twee ploegen

C.7.21.1

De onderlinge rangschikking van die twee ploegen wordt in eerste instantie bepaald door
het aantal individuele overwinningen behaald tijdens hun onderlinge ontmoetingen. In deze
context, zijn de beschikkingen van artikel C.6.61 van toepassing.

C.7.21.2

Is er nog geen onderscheid mogelijk, dan wordt de gelijke stand opgeheven in het voordeel
van de ploeg die het hoogste quotiënt tussen gewonnen en verloren sets heeft, of indien
nodig, het hoogste quotiënt tussen gewonnen en verloren setpunten.
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C.7.21.3

Blijft de stand nog steeds gelijk en wanneer het nodig blijkt een onderscheid te maken
tussen beide betrokken ploegen, dan wordt de betere rangschikking toegekend aan de
winnaar van een testwedstrijd te spelen in een neutraal lokaal. In dergelijke testwedstrijden
zijn de voorschriften van C.11 van toepassing.

C.7.22

Gelijke stand tussen meer dan twee ploegen

C.7.22.1

Wanneer er meer dan twee ploegen op het einde van een sportseizoen een gelijk aantal
ontmoetingspunten tellen, wordt hun onderlinge stand in eerste instantie door het aantal
ontmoetingspunten bepaald, behaald in de onderlinge wedstrijden tussen de betrokken
ploegen.

C.7.22.2

Bij nieuwe gelijke stand worden achtereenvolgens in acht genomen, en dit zover als nodig,
eerst de quotiënten tussen de individuele overwinningen en de individuele nederlagen, dan
de quotiënten tussen de gewonnen en verloren sets en uiteindelijk de quotiënten tussen de
gewonnen en verloren setpunten, daarbij rekening houdend met volgende regels:

C.7.22.3

Voor die berekeningen komen enkel in aanmerking de uitslagen van onderlinge wedstrijden
tussen de spelers van de betrokken ploegen. In deze context zijn de beschikkingen van
artikel C.6.61 van toepassing.

C.7.22.4

Wanneer, op een bepaald stadium van die berekeningen, de stand van een ploeg duidelijk
kan bepaald worden ten opzichte van de andere ploegen, dan worden de uitslagen van die
ploeg niet meer in aanmerking genomen voor iedere verdere berekening die nodig zou zijn
om een onderscheid tussen de overblijvende ploegen te maken.

C.7.22.5

Wanneer er een ploeg in toepassing van C.7.22.4 niet meer in aanmerking komt voor de
berekeningen, dan wordt de stand van de overblijvende ploegen bepaald door eerst
opnieuw het aantal ontmoetingsoverwinningen te beschouwen, zoals voorgeschreven in
C.7.21 of C.7.22.1.

C.7.22.6

Komt er nog geen onderscheid, tussen twee of meer ploegen, en blijkt het onontbeerlijk de
volgorde van die ploegen te bepalen, dan wordt er voor die ploegen een testwedstrijd of
eindronde ingericht te spelen in een neutraal lokaal. Voor die eindronde zijn de
voorschriften van C.11 van toepassing.

C.8

KAMPIOENEN

C.8.1

Categorieën Heren en Dames

C.8.11

Kampioenen van België
De ploeg die de eerste plaats van de eindrangschikking bekleedt in de superdivisie bij het
afsluiten van het sportseizoen wordt uitgeroepen tot Kampioen van België.

C.8.12

Provinciale Kampioenen

C.8.12.1

In de provinciale afdelingen wordt voor elke afdeling de titel van provinciale kampioen
toegekend aan de winnaar van een eindronde betwist tussen de ploegen die elk in hun
reeks eerst gerangschikt werden.

C.8.12.2

De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor het organiseren van deze eindronden.

C.8.13

Landelijke Kampioenen

C.8.13.1

Naargelang de vleugel waaraan ze behoren spelen de provinciale kampioenen voor de titel
van kampioen van de Vlaamse Liga of Kampioen van de Franstalige Vleugel.

C.8.13.2

De Vleugels zijn verantwoordelijk voor die organisaties.
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C.8.2

Leeftijdscategorieën

C.8.21

In elke categorie wordt voor deze interclub in elke provincie de titel van Provinciaal
Kampioen toegekend.

C.8.22.1

Voor de jeugdreeksen wordt voor deze interclub in elke categorie de titel van Landelijke
Kampioen toegekend aan de winnaar van een eindronde tussen de kampioen van elke
provincie van de respectievelijke Vleugel.

C.8.22.2

De betrokken Vleugels zijn verantwoordelijk voor het organiseren van die eindronde.

C.8.23.1

geschrapt.

C.8.23.2

Voor de veteranenreeksen wordt voor deze interclub in elke categorie de titel van Kampioen
van België toegekend aan de winnaar van een eindronde waaraan de respectieve
provinciale kampioenen mogen deelnemen.

C.8.23.3

De N.S.C. is verantwoordelijk voor het organiseren van deze eindronde.

C.9

HET STIJGEN EN DALEN VAN PLOEGEN

C.9.1

Ploegen die stijgen

C.9.11

Interclubs Heren

Overgangsmaatregelen (geldig op het einde van het seizoen 2020-2021)
Heren Superdivisie
De ploegen gerangschikt op plaatsen 9 en 10 dalen naar 1ste Nationale Afdeling
Heren 1ste Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaats 1 van elke reeks stijgen naar superdivisie
De ploegen gerangschikt op plaatsen 2, 3, 4 en 5 van elke reeks blijven in de
nieuwe 1ste Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaatsen 6,7,8,9 en 10 van elke reeks dalen naar de
nieuwe 2de Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaatsen 11, 12 en 13 van elke reeks dalen naar de
nieuwe 3de Nationale Afdeling
Heren 2de Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaats 1 van elke reeks betwisten een eindronde,
waarbij de ploegen elkaar allemaal ontmoeten.
De ploegen die op plaatsen 1 en 2 eindigen van deze eindronde stijgen naar de
nieuwe 1ste Nationale Afdeling
De ploegen die op plaatsen 3 en 4 eindigen van deze eindronde blijven in de
nieuwe 2de Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaatsen 2, 3 en 4 van elke reeks blijven in de nieuwe
2de Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaatsen 5, 6, 7 ,8, 9 van elke reeks dalen naar de
nieuwe 3de Nationale Afdeling
De ploegen gerangschikt op plaats 10 van elke reeks betwisten een eindronde. De
laatste ploeg van deze eindronde daalt naar landelijke afdeling, de nadere drie
ploegen dalen naar de nieuwe 3de Nationale afdeling
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De ploegen gerangschikt op plaatsen 11 en 12 van elke reeks dalen naar de
landelijke afdelingen.
C.9.11.1

De eerst gerangschikte ploeg van elke reeks moet steeds naar de onmiddellijk hogere
afdeling stijgen.
De tweede gerangschikte ploeg van elke reeks in derde nationale afdeling stijgt naar
tweede nationale afdeling (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt vanaf
01/07/2021)
Er zijn acht stijgers van de landelijke afdelingen naar derde nationale afdeling, hetzij drie
stijgers uit de reeksen van ploegen aangesloten bij de V.T.T.L. en vijf stijgers uit de reeksen
van ploegen aangesloten bij de A.F. (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: er zijn acht
stijgers van de landelijke afdelingen naar tweede nationale afdeling, hetzij drie stijgers uit
de reeksen van ploegen aangesloten bij de V.T.T.L. en vijf stijgers uit de reeksen van
ploegen aangesloten bij de A.F)

C.9.11.2

Andere stijgers

C.9.11.21 Het aantal ploegen dat stijgt van 1e provinciale afdelingen naar Landelijke Afdeling, alsmede
de verdeling van eventuele bijkomende stijgers wordt bepaald door de respectieve Vleugel.
C.9.11.3

Vacante plaatsen

Overgangsmaatregelen (geldig op het einde van het seizoen 2020-2021)
Heren superdivisie
Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in Superdivisie Heren worden deze in
volgorde toegekend aan de eerste, gebeurlijk aan de tweede en indien nodig aan
de derde van elke reeks van de Eerste Nationale Afdeling daarbij rekening
houdend met S.1 (slechts één ploeg per club in Superdivisie). Indien er dan nog
geen kandidaat werd gevonden, kan de als 9de gerangschikte ploeg in
Superdivisie worden gevraagd om de plaats in Superdivisie te behouden.
Heren 1ste Nationale Afdeling
Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in 1ste Nationale Afdeling worden deze
in volgorde toegekend aan de derde, gebeurlijk aan de vierde van de eindronde
georganiseerd tussen de eersten van elke reeks van 2de Nationale Afdeling.
Nadien indien nodig aan de eerste, gebeurlijk aan de tweede van een eindronde
georganiseerd tussen de tweeden van elke reeks van 2de Nationale Afdeling.
Heren 2de Nationale Afdeling
Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in 2de Nationale Afdeling worden deze in
volgorde toegekend aan de eerste en nadien aan de tweede van een eindronde
georganiseerd tussen de 11de gerangschikten van elke reeks van 1ste Nationale
Afdeling, en daarna aan de eerste, gebeurlijk aan de tweede en nadien aan de
derde van een eindronde georganiseerd tussen de vijfden van elke reeks van 2de
Nationale Afdeling
Heren 3de Nationale Afdeling
Indien er plaatsen vrijkomen in 3de Nationale Afdeling worden deze als volgt
toegekend:
de vierde van de eindronde tussen de tiende gerangschikte ploegen van 2de
Nationale afdeling
En vervolgens worden deze toegekend als volgt
1. Aile Francophone
5. V.T.T.L
2. Vlaamse Tafeltennisliga 6. A.F.T.T.
3. A.F.T.T. 7. A.F.T.T.
4. A.F.T.T. 8. V.T.T.L.
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verder steeds 2 maal A.F.T.T. en dan 1 maal V.T.T.L.

C.9.11.31 Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die
in de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen
recht gaf tot stijgen.
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn.
C.9.11.32 Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in Superdivisie Heren worden deze in volgorde
toegekend aan de tweede, gebeurlijk aan de derde en indien nodig aan de vierde van Eerste
Nationale Afdeling daarbij rekening houdend met S.1 (slechts één ploeg per club in
Superdivisie).
Indien er dan nog geen kandidaat werd gevonden kan de laatst gerangschikte ploeg in
superdivisie worden gevraagd om de plaats in superdivisie te behouden
(overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: Deze regel geldt pas vanaf 01/07/2021)
C.9.11.33 Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in 1e Nationale Afdeling worden deze in volgorde
toegekend aan de eerste, gebeurlijk aan de tweede van een eindronde georganiseerd
tussen de tweeden van elke reeks van 2e Nationale Afdeling.
C.9.11.34 Indien er één of meer plaatsen vrijkomen in 2de Nationale Afdeling worden deze in

volgorde toegekend aan de eerste en nadien aan de tweede van een eindronde
georganiseerd tussen de 10de gerangschikte van elke reeks van 2de Nationale
Afdeling, en daarna aan de eerste, gebeurlijk aan de tweede en nadien aan de derde
van een eindronde georganiseerd tussen de derden van elke reeks van 3de
Nationale Afdeling (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt pas
vanaf 01/07/2021)
C.9.11.35 Indien er plaatsen vrijkomen in 3de Nationale Afdeling worden deze als volgt toegekend:

1. de tweede van de eindronde tussen de derde laatste gerangschikte ploegen van
3de Nationale afdeling (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt
pas vanaf 01/07/2021)
2. de derde van de eindronde tussen de derde laatste gerangschikte ploegen van
3de Nationale afdeling (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt
pas vanaf 01/07/2021)
En vervolgens worden deze toegekend als volgt
1. Aile Francophone
2. Vlaamse Tafeltennisliga
3. A.F
4. A.F.
5. V.T.T.L.
6. A.F
7. A.F.
8. V.T.T.L.
verder steeds 2 maal A.F. en dan 1 maal VTTL
C.9.11.4

Bijkomende stijgers

C.9.11.41 De bijkomende stijgende ploegen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de
ploegen, die niet rechtstreeks stijgen en die in de verschillende reeksen op gelijke hoogte
eindigden. Indien alleen de kampioenen rechtstreeks stijgen, wordt deze eindronde
georganiseerd tussen de tweeden. Indien er uit iedere reeks twee ploegen rechtstreeks
stijgen, wordt deze eindronde georganiseerd tussen de derden.
C.9.11.42 Indien er nog vacante plaatsen zijn en er geen eindronde werd georganiseerd tussen de
ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogten eindigden, wordt de volgorde
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voor bijkomende stijgers als volgt bepaald:
De eerstvolgende plaats van bijkomende stijger wordt toegekend aan die ploeg die het
hoogste quotiënt behaald tussen het aantal behaalde punten ten overstaan van het
maximaal aantal te behalen punten in de respectieve reeksen.
C.9.12

Interclub Dames

C.9.12.1

Er zijn twee stijgers van Eerste Afdeling naar Superdivisie.

C.9.12.2

Er zijn twee stijgers, van Tweede Afdeling, naar Eerste Afdeling (overgangsmaatregel voor
het seizoen 2013-2014: er zijn twee stijgers, de kampioen van iedere reeks van 2de
nationale afdeling naar eerste afdeling).

C.9.12.3

Er zijn drie stijgers, één komende uit de Landelijke reeksen van ploegen aangesloten bij de
Vlaamse Tafeltennisliga en twee komende uit de Landelijke reeksen van ploegen
aangesloten bij de Aile Francophone.

C.9.12.4

Vacante plaatsen

C.9.12.41 Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die
in de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen
recht gaf tot stijgen.
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn.
Uitzondering: Bij toepassing van C.1.5 is het de eerstvolgende ploeg in de rangschikking
die zal stijgen.
C.9.12.42.1 De bijkomende stijgende ploegen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de

ploegen, die niet rechtstreeks stijgen en die in de verschillende reeksen op gelijke hoogte
eindigden. Indien alleen de kampioenen rechtstreeks stijgen, wordt deze eindronde
georganiseerd tussen de tweeden. Indien er uit iedere reeks twee ploegen rechtstreeks
stijgen, wordt deze eindronde georganiseerd tussen de derden.
C.9.12.42.2 Indien er nog vacante plaatsen zijn en er geen eindronde werd georganiseerd tussen de

ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogten eindigden, wordt de volgorde
voor bijkomende stijgers als volgt bepaald:
De eerstvolgende plaats van bijkomende stijger wordt toegekend aan die ploeg die het
hoogste quotiënt behaald tussen het aantal behaalde punten ten overstaan van het
maximaal aantal te behalen punten in de respectieve reeksen.
C.9.12.43 Indien er plaatsen vrijkomen in 2de Nationale Afdeling worden deze als volgt toegekend:
1. Aile Francophone
2. Vlaamse Tafeltennisliga
3. A.F
4. A.F.
5. V.T.T.L.
6. A.F
7. A.F.
8. V.T.T.L.
verder steeds 2 maal A.F. en dan 1 maal VTTL
C.9.12.5

Weigering tot stijgen
Een ploeg die moet stijgen in toepassing van artikel C.9.11.1, C.9.11.2, C.9.11.3, C.9.11.4,
C.9.12.1, of C.9.12.2 of C.9.12.4 en die afziet van het recht dit te doen, wordt als nietingeschreven beschouwd, met alle gevolgen van dien.
Evenwel moet de stijgende ploeg naar Superdivisie voldoen aan de verplichtingen bepaald
in artikel S.3.8.

C.9.2

Ploegen die dalen

C.9.21

Interclub Heren en Dames
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C.9.21.1

Eerste Nationale afdeling Heren.
De laatste twee gerangschikte ploegen moeten dalen naar de Tweede Nationale Afdeling.

C.9.21.21 Tweede Nationale Afdeling Heren.
De laatste drie gerangschikte van elke reeks moeten altijd dalen naar de onmiddellijk lagere
afdeling. (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt pas vanaf

01/07/2021)
C.9.21.22 Derde Nationale Afdeling Heren.
De laatste twee gerangschikte ploegen van elke reeks en de laatste twee ploegen van de
eindronde tussen de derde laatste ploegen van elke reeks moeten altijd dalen naar de
Landelijke Afdelingen. (overgangsmaatregel seizoen 2020-2021: deze regel geldt pas

vanaf 01/07/2021)
C.9.21.3

Superdivisie Dames
De laatste twee ploegen van de eindrangschikking moeten altijd dalen naar de Eerste
Nationale Afdeling.

C.9.21.4

Nationale afdelingen Dames
De laatste twee gerangschikte van 1ste nationale afdeling moeten altijd dalen naar 2de
nationale afdeling.
De laatste drie gerangschikte van 2de nationale afdeling moeten altijd dalen naar regionale
afdelingen.
(overgangsmaatregel voor het seizoen 2013-2014: de zeven laatste van iedere reeks in 2de
nationale dalen naar regionale afdeling, evenals de verliezer van een testwedstrijd tussen
de 5de gerangschikte ploegen).

C.9.21.5

Provinciale Afdelingen
De laatste twee gerangschikte van elke reeks van de verschillende provinciale afdelingen,
behalve de laatste, moeten altijd dalen naar de onmiddellijk lagere afdeling.

C.9.21.6

Bijkomende dalers

C.9.21.61 Indien het aantal dalende ploegen uit de landelijke Afdeling, afkomstig uit een bepaalde
provincie, het aantal stijgende ploegen naar de landelijke Afdeling, waarop deze provincie
recht heeft, overschrijdt, dalen er bijkomende ploegen uit alle afdelingen van diezelfde
provincie.
C.9.21.62 De ploegen die bijkomend dalen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de in
aanmerking komende ploegen.
C.9.21.63 De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor deze organisatie.
C.9.21.71 De dalers voorzien in C.9.21.1, C.9.21.2 en C.9.21.3 en C.9.21.4 moeten in elk geval dalen.
C.9.21.72 Indien er plaatsen vrijkomen in hogere afdelingen, worden de bijkomende dalers terug
opgevist, alvorens een beroep te doen op bijkomende stijgers.

C.10

GESCHRAPT

C.11

EINDRONDEN

C.11.1

Algemeen principe

C.11.11

Alhoewel een eindronde kan verspreid worden over meerdere dagen van de burgerlijke
kalender, moet het geheel van een eindronde aanzien worden als één en dezelfde speeldag
van de sportkalender.
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C.11.2

Kwalificatie

C.11.21.1 In een wedstrijd van een eindronde van de Hereninterclub moet een ploeg samengesteld
zijn uit de vier spelers die in die ploeg het grootst aantal malen werden opgesteld tijdens
het betrokken sportseizoen.
C.11.21.2 In een wedstrijd van een eindronde van de Damesinterclub of een interclub van een
leeftijdscategorie moet een ploeg samengesteld zijn uit de drie spelers die in die ploeg het
grootst aantal malen werden opgesteld tijdens het betrokken sportseizoen.
C.11.21.3 Indien twee of meer spelers een gelijk aantal malen werden opgesteld in de betrokken ploeg
is de keuze onder deze spelers vrij. De club moet evenwel voor de aanvang van de eerste
ontmoeting van de ploeg in de eindronde haar keuze mededelen. Dit om de toepassing
van art. C.11.21.4. mogelijk te maken.
C.11.21.4 Wanneer één of meerdere spelers die gekwalificeerd zijn om opgesteld te worden in een
bepaalde ploeg voor een eindronde, niet deelnemen aan een ontmoeting van deze
eindronde, mag de club hem of hen vervangen door om het even welke speler die geen
kleinere index heeft dan de te vervangen speler.
C.11.21.5 Een speler kan eindronden slechts betwisten met één enkele ploeg van dezelfde categorie.
C.11.4

Eindronde betwist tussen twee ploegen

C.11.41

De ploeg die de overwinning behaalt in de ontmoeting tussen de twee ploegen wint de
eindronde.
NB: In geval van gelijke stand wat de individuele overwinningen betreft, zie C.7.21.

C.11.42

Een lottrekking is nochtans noodzakelijk indien bij volledig gelijke stand één van beide
ploegen de volgende ronde moet betwisten.

C.11.5

Eindronde betwist tussen drie ploegen

C.11.51

De drie ploegen moeten elkaar onderling ontmoeten en na verloop van elke ontmoeting
zullen punten toegekend worden zoals in de interclubkampioenschappen.

C.11.52

Indien twee ploegen hetzelfde aantal punten behalen: zie C.7.22 en C.11.42.

C.11.6

Eindronde met meer dan drie ploegen

C.11.61

Deze ontmoetingen dienen te worden betwist volgens het principe van rechtstreekse
uitschakeling, nadat het hiertoe bevoegde comité een lottrekking heeft verricht.

C.11.62

In geval van gelijkheid, zie C.7.21.

C.11.7

Organisatie

C.11.71

Eindronden en beslissingswedstrijden m.b.t. nationale afdelingen vallen onder de
bevoegdheid van de N.S.C.

C.11.72

De tabellen worden opgemaakt door lottrekking tijdens een vergadering van de N.S.C. of in
aanwezigheid van een afvaardiging van de N.R.

C.11.73

Eindronden en beslissingswedstrijden m.b.t. landelijke en provinciale afdelingen vallen
respectievelijk onder de bevoegdheid van de Vleugels en van de P.C.'s.

C.11.8

Verplaatsingskosten
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De verplaatsingskosten worden berekend in functie van het aantal afgelegde kilometers a
rato van één wagen per ploeg, vanaf het lokaal van de club tot de plaats waar de
ontmoetingen betwist worden. De prijs per kilometer wordt vastgesteld door de N.R.

C.12

INTERCLUBKALENDER

C.12.1

geschrapt

C.12.2

geschrapt

C.12.3

geschrapt

C.12.4

geschrapt

C.13.

INTERCLUBWEEK

C.13.1

De N.S.C. identificeert de interclubcompetitieweken, vervat in deze interclubkalender, door
middel van een referentiecode.

C.13.2

Een interclubweek loopt van zondag tot de volgende zaterdag.

C.13.3

De interclubweken met een zelfde referentienummer vormen een geheel, zelfs wanneer de
in die week voorziene ontmoetingen gespeeld worden in een andere week van de
burgerlijke kalender.

C.13.4

Een landelijke of provinciale interclubweek stemt overeen met een nationale interclubweek.

C.13.5

Iedere provinciale interclubweek moet hetzelfde referentienummer dragen als de
overeenstemmende interclubweek van de nationale interclubkalender.

C.14

INTERCLUB COMPETITIEDAG EN -UUR

C.14.1

In de interclubkalender wordt het aanvangsuur en de juiste datum vastgesteld waarop
iedere interclubontmoeting moet betwist worden.

C.14.2

In de nationale afdelingen Heren is de officiële speeldag vastgelegd op zaterdag met
aanvang te 19 uur.

C.14.3

In de Nationale afdelingen Dames is de officiële speeldag vastgesteld op zaterdag met
aanvang te 14 uur.
Nochtans heeft een club het recht om het aanvangsuur van alle thuiswedstrijden van één
of meer van zijn damesploegen op 13 uur vast te stellen op voorwaarde dat hij dat
mededeelt bij de inschrijving van deze ploeg (en) (C.4.24.1).

C.14.4

Elke Vleugel en elk P.C. legt de officiële speeldagen en -uren vast voor de landelijke en
voor de provinciale interclubontmoetingen.

C.15

COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN

C.15.1

In geen geval mag een wedstrijd uit de terugronde gespeeld worden op een vroegere datum
dan degene voorzien voor de laatste speeldag van de heenronde.

C.15.2

Afwijkingen aan de bepalingen vervat in art. C.14 kunnen slechts worden toegestaan door
de N.S.C., door de Vleugel of door het P.C., respectievelijk op nationaal, op landelijk en op
provinciaal vlak.

C.15.3

Op aanvraag van de twee betrokken clubs mag een ontmoeting worden betwist op een
andere dag en uur dan voorzien in de interclubkalender, op voorwaarde nochtans dat deze
ontmoeting ten laatste gespeeld wordt op de zaterdag van de in de interclubkalender
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voorziene week.
C.15.4

Onder dezelfde voorwaarde kunnen de clubs plaats en datum omwisselen van de twee
ontmoetingen die zij tegen elkaar moeten betwisten tijdens hetzelfde sportseizoen.
In dat geval blijven echter de "bezochte" of de "bezoekende" ploegen dezelfde als deze die
voorzien zijn in de interclubkalender.

C.15.5

Aanvragen zoals voorzien in C.15.3 en C.15.4 moeten hetzij bij de N.S.C. hetzij bij het
betrokken P.C. ingediend worden, op een passend formulier, door deze instantie
afgeleverd. Dergelijke aanvragen moeten minstens 48 uur voor de datum van afwijking
gebeuren, ongeacht of de oorspronkelijke ontmoetingsdag voorzien in de sportkalender,
een zaterdag of enig andere weekdag is.

C.15.6

Behalve in de hierna opgesomde gevallen, mag een ontmoeting niet worden gespeeld na
de door de sportkalender vastgelegde interclubweek: indien een wedstrijd wordt uitgesteld
volgens artikels C.15.61, C15.62 of C.15.63 tijdens de terugronde, mag deze slechts
worden uitgesteld als de desbetreffende speler tijdens de heenronde in de ploeg waarvoor
uitstel wordt gevraagd effectief heeft gespeeld.

C.15.61

- mogelijke selectie of voorselectie van een speler voor de nationale ploeg;

C.15.62

- mogelijke selectie of voorselectie van een speler voor een vertegenwoordigende ploeg
van de V.T.T.L. of de A.F. in zoverre de competitie waarvoor de selectie gebeurt
opgenomen is in een lijst ingediend bij de Bondssecretaris en aanvaard door de R.V.B.
minstens één week vóór de aanvang van de interclubs.

C.15.63

- wanneer één van de betrokken ploegen een ontmoeting moet betwisten in het raam van
hetzij de European Champions League, de Europabeker der Landskampioenen, of de
ETTU-cup;

C.15.64

Slechte weersomstandigheden (ijzel, mist, sneeuw, enz.) die de verplaatsing onmogelijk
maken;
De club die de verplaatsing om deze reden niet wenst te maken, moet de tegenstanders en
de verantwoordelijke voor de nationale interclubs verwittigen, uiterlijk drie uur voor het
voorziene aanvangsuur van de wedstrijd.

C.15.65

- gevallen van heirkracht, te beoordelen door het (de) bevoegde comité (commissie);

C.15.66

- een beslissing genomen door een der bevoegde comités (commissies).

C.15.67

In afwijking van artikel C.15.61 en volgende, kan een ontmoeting in de hereninterclubs niet
worden uitgesteld wegens selectie van een speelster.

C.15.7

Een ontmoeting mag niet worden uitgesteld:
- wegens deelname van een speler aan een stage, behalve wanneer dergelijke
oefenperiode wordt ingericht door een hogere instantie (bv. BOIC, ETTU, …)
- wegens aanduiding als afgevaardigde, coach, hoofdscheidsrechter of
scheidsrechter.

C.16

UITGESTELDE ONTMOETINGEN

C.16.1

Voor het afwerken van ontmoetingen uitgesteld in toepassing van C.15.6 schakelt de N.S.C.
in de interclubkalender enkele interclubweken in die speciaal voor dit doel voorbehouden
zijn.
Dergelijke uitgestelde ontmoetingen worden ambtshalve verplaatst naar de
eerstvolgende beschikbare of vrijgemaakte interclubweek.

C.16.2

Ten gevolge van artikels C.15.61, C.15.62 of C.15.63 kunnen interclubontmoetingen
uitgesteld worden, indien de betrokken club een aanvraag tot uitstel heeft ingediend bij de
N.S.C. binnen de voorziene termijn.
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C.16.21

Bij toepassing van artikel C.15.61 of C.15.62 dient de aanvraag te gebeuren binnen de 3
dagen nadat de selectie of voorselectie aan de club werd bekendgemaakt.

C.16.22

Bij toepassing van artikel C.15.63 dient de aanvraag ten laatste twee weken voor de
voorziene datum van de uit te stellen ontmoeting, te gebeuren indien de club op
verplaatsing speelt. Indien de club thuis speelt wordt die termijn om uitstel te vragen één
maand voor de officiële datum waarop die wedstrijd wordt gespeeld. Deze termijnen moeten
gerespecteerd worden in zoverre de datum van de Europese lottrekking dit toelaat. In het
andere geval dient de aanvraag te gebeuren de dag na de bekendmaking van de
lottrekking.

C.16.3

Bij toepassing van artikel C.15.63 wordt een ontmoeting slechts uitgesteld, in zoverre de
Europese bekerwedstrijd wordt gespeeld op de officiële voorziene datum en de uit te stellen
interclubontmoeting ook op deze datum is voorzien of in de periode dat de betrokken ploeg
de verplaatsing naar het buitenland maakt.

C.17

GELIJK AANTAL ONTMOETINGEN OP HET EINDE VAN DE
INTERCLUBCOMPETITIE
Vooraleer zij de ontmoetingen, voorzien in de laatste twee weken van de interclubkalender
afwerken, moeten alle ploegen van een zelfde reeks, al de tot daar voorziene ontmoetingen
van de interclubkalender gespeeld hebben, tenzij uitzonderlijke afwijkingen toegestaan
door de R.V.B.

C.18

KWALIFICATIE VOOR DE INTERCLUBS

C.18.1

Tijdens een sportseizoen mag een speler de interclubs van de vzw K.B.T.T.B. slechts
betwisten voor één enkele Belgische club.

C.18.2

Om op een wedstrijdblad van een interclubontmoeting te mogen voorkomen, moet een
speler:

C.18.21

- regelmatig aangesloten zijn bij de betrokken club;

C.18.22

- moet opgenomen zijn in de sterktelijst van deze club;

C.18.23

- vrij zijn van iedere schorsing voor de interclubontmoetingen.

C.18.3

geschrapt.

C.18.4.1

Een ploeg die in de nationale afdeling aantreedt verliest haar kwalificatie indien de club
waartoe zij behoort, niet in regel is met de nationale thesaurie.

C.18.4.2

Een ploeg die in de landelijke afdelingen aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club
waartoe zij behoort, niet in regel is met de landelijke thesaurie.

C.18.4.3

Een ploeg die in de provinciale afdeling aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club
waartoe zij behoort, niet in regel is met de provinciale thesaurie.

C.18.5

Een ploeg, bedoeld onder C.18.4 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop de schuld
wordt aangezuiverd.
Spelers met buitenlandse nationaliteit

C.18.6

C.18.61.1 Wordt als buitenlander beschouwd, elke speler die niet over een identiteitskaart of paspoort
beschikt waarop als nationaliteit vermeld staat: Belg of Belgische.
C.18.61.2 Wordt met Belg gelijkgesteld, iedere buitenlander die in België verblijft, zoals bedoeld in
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artikel C.18.62, sedert ten minste vijf jaar, zo niet sedert zijn geboorte.
C.18.62

Een bewoner van een gebied dat beheerd wordt door een andere Bond of, behalve na een
waarachtige verandering van verblijfplaats, een lid van een andere Bond kan niet
speelgerechtigd verklaard worden voor de Belgische interclubs, zonder voorafgaandelijke
toestemming van die andere Bond.
Met deze bepaling tot doel wordt een speler beschouwd als verblijvend in een gebied
wanneer zijn gewoonlijke of belangrijkste woonplaats of zijn basis in dat gebied is; verblijf
wordt niet bepaald door continuïteit of duur.
Vooraleer een speler als speelgerechtigd voor de Belgische interclubs te aanvaarden, moet
het (de) bevoegd(e) comité/commissie zich vergewissen van het feit dat de speler van plan
is te verblijven of reeds verblijft op het grondgebied beheerd door de vzw K.B.T.T.B.

C.18.7

Spelers in dubbele aansluiting

C.18.7.1

De spelers in dubbele aansluiting zijn niet toegelaten op de sterktelijst (zie A.2.5.1)

C.18.7.2

geschrapt

C.18.7.3

geschrapt.

C.18.7.4

geschrapt

C.18.7.5

geschrapt (zie A.2.5.2)

C.18.7.6

Indien een speler zijn dubbele aansluiting niet heeft gemeld, moet hij van de sterktelijst
worden verwijderd, vanaf het ogenblik dat de inbreuk werd vastgesteld. De uitslagen van
alle wedstrijden die werden gespeeld voor de vaststelling van de inbreuk blijven behouden.
Deze speler verliest voor het volgende sportseizoen het recht om in dubbele aansluiting te
spelen.

C.18.7.7

geschrapt.

C.18.7.8

geschrapt

C.19

AANSLUITING NA AANVANG VAN DE INTERCLUBCOMPETITIE

C.19.1

Een speler die aansluit bij een club na aanvang van de interclubcompetitie mag hieraan
slechts deelnemen vanaf de datum van geldigverklaring van zijn aansluiting,
overeenkomstig de bepalingen hiervoor van toepassing in de Vleugel waarbij hij aansluit.

C.20

MEERVOUDIGE DEELNEMING

C.20.1

Met uitzondering voor de spelers die zowel in de kern van Superdivisie Heren staan als op
de sterktelijst en de speler die in Superdivisie Heren enkel het dubbelspel betwist, mag een
speler tijdens dezelfde interclubweek niet worden opgesteld in verschillende ploegen van
dezelfde categorie (zie C.13.3).

C.20.2

Indien een speler deze regel overtreedt, verliest de laagste ploeg waarin hij werd opgesteld
de ontmoeting met maximum verliesscore, zal een boete opgelegd worden door het (de)
bevoegd(e) comité/commissie en zullen de wedstrijden die deze speler betwist heeft in de
hogere ploeg als verloren wedstrijden beschouwd worden voor deze ploeg.

C.20.3

Wanneer een wedstrijd van Superdivisie Heren uitgesteld werd en na de wedstrijd van
dezelfde interclubweek van de eerstvolgende ploeg gespeeld wordt, is art. C.20.1 niet van
toepassing voor spelers van de kern.

C.21

DE STERKTELIJST
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C.21.1

Bij aanvang van elk sportseizoen maakt iedere club een lijst op van haar leden die in
aanmerking komen om aan de interclubcompetitie, Superdivisie uitgezonderd, deel te
nemen.

C.21.2

Een afzonderlijke lijst moet worden opgemaakt voor de Hereninterclub, voor de
Damesinterclub en voor alle leeftijdscategorieën.

C.21.3

Om te mogen deelnemen aan de Hereninterclub, moeten de dames tevens opgenomen
worden op de Herensterktelijst, met de vermelding van hun individuele klassering bij de
heren (zie B.1.4 en C.4.23).

C.21.4

De sterktelijst bevat naam, voornaam, aansluitingsnummer, individuele klassering en index
van elk van de spelers. Op deze lijst worden de spelers in stijgende volgorde van hun index
geplaatst.

C.21.5

INDEX
Alle spelers met éénzelfde klassement krijgen éénzelfde index, gelijk aan het nummer van
de laagste plaats waar deze spelers mogen spelen.
Voorbeeld:
1
C6
2
C6
3
C6
4
D0
5
D0
6
D2
7
D2
8
D2
9
D2

index 3
index 3
index 3
index 5
index 5
index 9
index 9
index 9
index 9

de spelers 1 tot 3 krijgen index 3 omdat
ieder van deze spelers ten laagste op
plaats 3 mag worden opgesteld.
nrs. 4 en 5 krijgen dus index 5
nrs. 6 tot 9 krijgen dus index 9

Voorbeeld:

nr. 9: is de eerste plaats in de C -ploeg heren
nr. 9: is de derde plaats in de C -ploeg dames.
De plaatsen in de opeenvolgende ploegen worden doorlopend genummerd.
C.21.61

Wanneer twee of meerdere spelers éénzelfde index hebben, dan is de volgorde waarin de
spelers worden opgenomen op de sterktelijst vrij.

C.21.62

De index mag niet meer gewijzigd worden in de loop van het sportseizoen, tenzij in de
gevallen waarvan sprake in C.23 en C.24

C.21.7

geschrapt

C.21.8

geschrapt

C.21.9

geschrapt

C.21.10

geschrapt

C.21.11

geschrapt

C.21.12

De sterktelijst mag na 31 december geen wijzigingen meer ondergaan, met dien verstande
dat niet-gerangschikte spelers, van Belgische nationaliteit, ten allen tijde in de lijst mogen
opgenomen worden. Uitzondering hierop is de toepassing van artikel B.4.3 en B5, wanneer
de uitspraak van een vraag tot herziening of een beroep slechts wordt genomen na 31
december, terwijl de oorspronkelijke beslissing tot wijziging in toepassing van artikel B2
werd genomen ten laatste op 31 december.

C.21.13

Sterktelijst betreffende leeftijdscategorieën
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C.21.13.1 Een speler mag slechts op één sterktelijst voorkomen in de leeftijdscategorieën.
C.21.13.2 Een speelster mag zowel op een Heren- als op een Damessterktelijst voorkomen in de
leeftijdscategorieën.
C.21.13.3 Een preminiem mag ofwel op de sterktelijst preminiemen, ofwel op de sterktelijst miniemen,
ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op de sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst
Jeugd -21 voorkomen.
C.21.13.4 Een miniem mag ofwel op de sterktelijst miniemen, ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel
op de sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst Jeugd -21 voorkomen.
C.21.13.5 Een cadet mag ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op de sterktelijst junioren ofwel op
de sterktelijst Jeugd -21 voorkomen.
C.21.13.6 Een junior mag ofwel op de sterktelijst Junioren, ofwel op de sterktelijst Jeugd -21
voorkomen.
C.21.13.7 Een Veteraan 85 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 85 ofwel op de sterktelijst
Veteranen 80 ofwel op de sterktelijst 75 ofwel op de sterktelijst 70 ofwel op de sterktelijst
65 ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 50, ofwel op de
sterktelijst Veteranen 40 voorkomen
C.21.13.8 Een Veteraan 80 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 80 ofwel op de sterktelijst 75 ofwel
op de sterktelijst 70 ofwel op de sterktelijst 65 ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel
op de sterktelijst Veteranen 50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen
C.21.13.9 Een Veteraan 75 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 75 ofwel op de sterktelijst 70 ofwel
op de sterktelijst 65 ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen
50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen
C.21.13.10 Een veteraan 70 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 70 ofwel op de sterktelijst
Veteranen 65, ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 50,
ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen
C.21.13.11 Een Veteraan 65 mag ofwel op de sterktelijst Veteraan 65 mag ofwel op de sterktelijst
Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 40
voorkomen.
C.21.13.12 Een Veteraan 60 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst
Veteranen 50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 40.
C.21.13.13 Een Veteraan 50 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 50, ofwel op de sterktelijst
Veteranen 40 voorkomen.

C.22

OPSTELLING VAN DE SPELERS IN EEN PLOEG

C.22.1

Hereninterclub

C.22.11

Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door
zijn index.
Voorbeeld: index 3, d.w.z. speler mag alleen in de A -ploeg spelen tot op de plaats 3.
index 7, d.w.z. speler mag spelen in A -ploeg en B -ploeg tot op plaats 7 (heren).
index 10, d.w.z. speler mag in A- in B- en in C -ploeg spelen tot op plaats 10 (heren).

C.22.12

Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin
de speler foutief werd opgesteld.
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C.22.13

De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de derde speler van
een hogere ploeg.

C.22.14

Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een
kleinere index hebben dan de derde speler van één der hogere ploegen, verliest haar
wedstrijd met maximum verliesscore (C.37.1).

C.22.15

Wanneer een ploeg forfait verklaard wordt of van een forfait geniet (zie C.33.31 en C.34.31)
of wanneer een ploeg "bye" is (zie C.36.2) moet de samenstelling van die ploeg in
overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg;
zoniet verliest de onmiddellijk volgende ploeg van de betrokken club met maximum
verliesscore haar wedstrijd van de interclubweek waarin de fout werd begaan.

C.22.2

Damesinterclub, en Leeftijdscategorieën

C.22.21

Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door
zijn index.

C.22.22

Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin
de speler foutief werd opgesteld.

C.22.23

De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de tweede speler van
een hogere ploeg.

C.22.24

Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een
kleinere index hebben dan de tweede speler van één der hogere ploegen, verliest haar
wedstrijd met maximum verliesscore (C.37.1).

C.22.25

Wanneer een ploeg forfait verklaard wordt of van een forfait geniet (zie C.33.31 en C.34.31)
of wanneer een ploeg "bye" is (zie C.36.2) moet de samenstelling van die ploeg in
overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg; zo
niet verliest de onmiddellijk volgende ploeg van de betrokken club met maximum
verliesscore haar wedstrijd van de interclubweek waarin de fout werd begaan.

C.22.3

Volgorde van de spelers

C.22.31

Op het wedstrijdblad dienen de namen van de spelers, die uitkomen voor een welbepaalde
ploeg, in dalende volgorde te worden genoteerd en dit in overeenstemming met hun index;
spelers met éénzelfde index mogen in willekeurige volgorde worden opgesteld.

C.22.32

Wanneer de volgorde van de spelers op het wedstrijdblad niet overeenstemt met de
vereisten van C.22.31 zal bij de eerste inbreuk een vermaning naar de secretaris van de
betrokken club gezonden worden.

C.22.33

In geval van herhaling door een ploeg van dezelfde club tijdens hetzelfde sportseizoen,
wordt er een boete opgelegd.

C.22.34

Het bedrag van die boete wordt verdubbeld bij elke nieuwe inbreuk.

C.22.4

In iedere ploeg mogen ten hoogste twee spelers opgesteld worden die de nationaliteit
bezitten van een land waarvan de Bond niet is aangesloten bij de ETTU.
In de lagere provinciale afdelingen kunnen de respectievelijke PC’s afwijkingen toestaan op
deze bepaling. Deze afwijking dient voor aanvang van het seizoen per ploeg afzonderlijk
en omstandig gemotiveerd, te worden ingediend.

C.23

INSCHAKELING VAN EEN SPELER OP DE STERKTELIJST NA AANVANG VAN
DE INTERCLUBCOMPETITIE
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C.23.1

Na inschakeling van een geklasseerde speler op de sterktelijst dienen alle indexen te
worden herzien en eventueel te worden aangepast. Deze aanpassing van index is niet
noodzakelijk bij de inschakeling van een speler met een NG- klassement.

C.23.2

Naar aanleiding van een dergelijke wijziging mag men de volgorde van de andere spelers
niet wijzigen.

C.23.3

Een om die reden gewijzigde sterktelijst vervangt en vernietigt alle voorheen opgemaakte
sterktelijsten.

C.24

NIEUWE KLASSERING

C.24.1

Indien een speler in de loop van het sportseizoen een nieuwe klassering bekomt (B.2) moet
hij op de sterktelijst de plaats innemen die met zijn nieuwe klassering overeenstemt en moet
art. C.23.1 toegepast worden.

C.25

AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN

C.25.1

De ontmoeting dient aan te vangen op het vastgestelde uur.

C.25.2

Ten laatste tien minuten voor dit uur moeten de kapiteins een lijst en de volgorde van de
spelers van hun ploeg aan de hoofdscheidsrechter voorleggen.

C.25.3

Tien minuten vóór de aanvang van de ontmoeting gaat de hoofdscheidsrechter over tot de
naamafroeping van al de spelers van beide ploegen, die in sportkledij moeten zijn.

C.25.4

Samen met de lijst en de ploegopstelling (C.25.2) moet elke kapitein de affiliatiekaart of een
identificatiebewijs van al zijn spelers voorleggen aan de hoofdscheidsrechter (of aan de
interclub- toezichter). Deze documenten mogen door de ploegkapiteins worden nagezien.
De speler die in gebreke blijft één van voornoemde documenten voor te leggen, zal zijn
identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) eigenhandig op de rugzijde
van het origineel wedstrijdblad schrijven en die vermelding ondertekenen. Er zal hem
daarbij in elk geval de boete worden opgelegd.

C.25.5

Enkel de spelers die aan de vereisten van art. C.25.3 voldoen mogen daadwerkelijk aan de
ontmoeting deelnemen.

C.25.6

Wanneer er in de categorie Heren in één van beide ploegen minder dan drie spelers
aanwezig zijn, mag de ontmoeting niet plaats vinden.

C.25.7

Wanneer er in de categorieën Dames, Jongeren of Veteranen in één van beide ploegen
minder dan twee spelers aanwezig zijn, mag de ontmoeting niet plaats vinden.

C.25.8

Indien een club oordeelt dat het te laat zijn van een van zijn ploegen te wijten is aan een
geval van heerkracht, mag deze club, binnen een termijn van 5 dagen na de datum waarop
de betrokken ontmoeting had moeten gespeeld worden, een omstandig verzoek indienen
bij het (de) bevoegd(e) comité/commissie.

C.25.9

Tien minuten voor aanvang van een interclubontmoeting moeten de speelruimte en de tafel
(s) waarop de ontmoeting zal plaatshebben ter beschikking staan van de spelers der beide
ploegen.

C.25.10

Indien een ploeg niet aanwezig is in sportkledij, 10 minuten voor de aanvang van de
ontmoeting, verliest zij deze met de maximum verliesscore.

C.25.10.1.1 Elke interclubontmoeting moet worden gespeeld wanneer beide ploegen reglementair

voltallig aanwezig zijn tot maximaal 30 minuten na het voorziene aanvangsuur.
De artikelen van de Nationale Sportreglementen “Aanvang van de interclubontmoetingen “
C.25. 1, C.25.2, C.25.3, C.25.5 en C.25.9 komen bij toepassing van gestelde verplichting
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te vervallen. De administratieve verplichtingen van art C.25.4 en de naamafroeping zullen
dan zo vlug mogelijk worden afgehandeld.
C.25.10.1.2 De reden van voorbehoud en/of eventuele opmerking vanwege de respectievelijke

kapiteins betreffende laattijdigheid of beroep op de procedure van ‘laattijdigheid door
overmacht‘ moeten tevens onmiddellijk na de aanwezigheid van de betrokken ploeg in
laattijdigheid administratief ingeschreven en geparafeerd worden op het wedstrijdblad in het
voorziene vak met vermelding van club, naam en tijdstip van laattijdige aankomst in het
wedstrijdlokaal.
C.25.10.1.3 Het bewijs van overmacht, eventueel afgeleverd door een betrokken officiële instantie, moet

binnen de week na de betrokken officiële wedstrijddatum opgestuurd worden naar het
NSC-Secretariaat ter attentie van de interclubleider voor de nationale interclub, via post
(postdatum is van belang) of via elektronische weg.
C.25.10.1.4 Een club met mogelijk toepasbare overmacht, doch waarvan de ploeg niet binnen de

tijdslimiet van 30 minuten laattijdigheid de ontmoeting kon starten, kan een verzoekschrift
voor een nieuwe wedstrijddatum indienen op het NSC-Secretariaat ter attentie van de
interclubleider voor de nationale interclub. Dit verzoek met bijgaand het bewijs van
overmacht eventueel afgeleverd door een betrokken officiële instantie, moet binnen de
week na de betrokken officiële wedstrijddatum opgestuurd worden naar het
NSC-Secretariaat ter attentie van de interclubleider voor nationale interclub via post
(postdatum is van belang) of via elektronische weg.
C.25.10.2.1 Laattijdigheid zonder beroep op de procedure van laattijdigheid door overmacht wordt

gesanctioneerd zoals voorzien in artikel C.33.15 van de Nationale Sportreglementen.
C.25.10.2.2 Wanneer de inroeping van overmacht naderhand wordt afgewezen, na het spelen van de

ontmoeting met een laattijdigheid van 30 minuten, wordt zulke club gesanctioneerd met een
enkelvoudig forfait en, een bijkomende administratieve boete.
C.25.10.2.3 Een ploeg, die weigert de ontmoeting te spelen, wordt gesanctioneerd met de maximale

verliesscore en een administratieve boete.
C.25.10.3 De behandeling van voorbehoud inzake laattijdigheid en het beroep op de procedure
‘laattijdigheid door overmacht’ vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het NSC in
coördinatie met de Nationale Interclubleider voor de nationale interclub.

C.26

NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN

C.26.1

In de interclubcompetitie moeten alle wedstrijden van een ontmoeting daadwerkelijk
gespeeld worden.

C.26.2

Een aanwezige speler wordt beboet indien hij één of meerdere wedstrijden niet betwist,
tenzij hij een medisch attest binnen 48 uur na de ontmoeting verstuurt aan de persoon die
hiertoe werd aangesteld door de NSC.

C.27

HOOFDSCHEIDSRECHTER EN SCHEIDSRECHTER

C.27.1

Elke ontmoeting wordt geleid door een hoofdscheidsrechter.

C.27.2

De hoofdscheidsrechter en de scheidsrechters kunnen aangeduid worden door het (de) ter
zake bevoegd(e) comité/commissie.
De aangeduide hoofdscheidsrechter en de
scheidsrechters worden hiervan door het (de) comité/commissie verwittigd, hetzij door
middel van een omzendbrief, hetzij door het Officieel Blad.
Op verzoek van de clubs kunnen wedstrijden geleid worden door officiële scheidsrechters
waarvan de kosten ten laste vallen van de aanvragende club.

C.27.21

Voor de nationale interclubcompetitie
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C.27.21.1 De bevoegde commissie is de N.S.C.
C.27.21.2 geschrapt
C.27.21.3 Om dienst te kunnen verrichten moeten zij hun aanduiding kunnen bewijzen.
C.27.22

Voor de landelijke en de provinciale interclubcompetitie.
De Vleugels en de P.C.'s leggen zelf hun bevoegde personen, comités en modaliteiten voor
de aanduiding vast.

C.27.3

Wanneer er geen officiële hoofdscheidsrechter aangesteld is, of wanneer de aangestelde
hoofdscheidsrechter niet aanwezig is 10 minuten voor het aanvangsuur, dan zal de
bezochte ploeg een hoofdscheidsrechter aanduiden, die tijdens de duur van de ontmoeting
niet aan deze of geen enkele andere ontmoeting deelneemt.

C.27.4

Indien alleen de spelers aanwezig zijn, is de kapitein van de bezochte ploeg
hoofdscheidsrechter.

C.27.5

De hoofdscheidsrechter moet aangesloten zijn bij één van beide vleugels van de vzw
K.B.T.T.B.

C.27.6

Hij mag geen straf opgelopen hebben die hem verbiedt deze functie uit te oefenen.

C.27.7

De hoofdscheidsrechter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

roept de naam af van de spelers;
ziet hun identiteit na;
vult het wedstrijdblad in;
duidt de scheidsrechters aan voor de onderscheiden wedstrijden hierbij rekening
houdend met C.28.6;
waakt er over dat alle wedstrijden worden gespeeld met ballen van een zelfde merk,
goedgekeurd door de vzw K.B.T.T.B.
waakt over het goede verloop van de ontmoeting;
waakt over de toepassing van de reglementen;
noteert de vastgestelde overtredingen;
noteert het eventueel voorbehoud;
noteert de eventuele klachten;
ondertekent na afloop van de ontmoeting het wedstrijdblad;
laat het wedstrijdblad ondertekenen door de kapiteins van beide ploegen.

C.28

ARBITRAGE

C.28.1

Indien er geen scheidsrechters werden aangeduid door een bevoegd comité of indien hun
aantal onvoldoende is, moeten beide ploegen evenveel arbitrage- gerechtigden bezorgen
(d.w.z. op reglementaire wijze aangesloten bij een van de Vleugels van de vzw K.B.T.T.B.
en niet getroffen zijn door een sanctie die hen verbiedt de functie van scheidsrechter waar
te nemen) voor de onderscheiden wedstrijden.

C.28.2

Mits instemming van beide kapiteins mag de arbitrage eveneens verzekerd worden door
aangeslotenen van de bezochte club, die niet getroffen zijn door een sanctie die hen
verbiedt de functie van scheidsrechter waar te nemen.

C.28.3

In laatste instantie kunnen de scheidsrechters spelers zijn die deelnemen aan de
ontmoeting.

C.28.4

In dat geval moet de aanduiding van de scheidsrechters derwijze geschieden dat het goede
verloop van de wedstrijd er niet door gehinderd wordt.
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C.28.5

Als één van de scheidsrechters weigert te arbitreren zal de hoofdscheidsrechter de
wedstrijd verloren verklaren voor de ploeg van de speler die in gebreke blijft. Bovendien
zal aan die ploeg een geldboete worden opgelegd.

C.28.6

Type van arbitragetabellen
Wedstrijd
Scheidsrechter
1
bezochte 1
2
bezoeker 3
3
bezochte 4
4
bezoeker 2
5
bezochte 2
6
bezoeker 4
7
bezochte 3
8
bezoeker 1

Wedstrijd
9
10
11
12
13
14
15
16

Wedstrijden 1&2: bezochten
Wedstrijden 3&4: bezoekers
Wedstrijden 5&6: bezoekers
Wedstrijden 7&8: bezochten

Wedstrijden 9&10: bezochten
Wedstrijden 11&12: bezoekers
Wedstrijden 13&14: bezoekers
Wedstrijden 15&16: bezochten

Scheidsrechter
bezoeker 2
bezochte 1
bezochte 4
bezoeker 3
bezochte 2
bezoeker 1
bezochte 3
bezoeker 4

C.29

KAPITEIN

C.29.1

Voor aanvang van iedere interclubontmoeting, moet elke ploeg een kapitein aanduiden; dit
kan eventueel een speler van de ploeg zijn.

C.29.2

Om als kapitein te mogen fungeren moet betrokkene aangesloten zijn bij één van de
vleugels van de K.B.T.T.B. en geen straf opgelopen hebben, die hem verbiedt een officiële
functie uit te oefenen.

C.29.3

De kapitein is verantwoordelijk voor zijn ploeg.

C.29.4

De kapitein vervult alle administratieve formaliteiten, zoals:
1.
de samenstelling van zijn ploeg en de volgorde van de spelers aan de
hoofdscheidsrechter mededelen en dit gelijktijdig met de kapitein van de
tegenstrever, ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd;
2.
met uitsluiting van om het even wie anders, voorbehoud en opmerkingen
aanbrengen op het wedstrijdblad;
3.
het wedstrijdblad ondertekenen na afloop van de ontmoeting;
4.
fungeren als hoofdscheidsrechter, indien zijn ploeg de bezochte is en geen andere
hoofdscheidsrechter aanwezig is;
5.
mag de identiteit nagaan van de hoofdscheidsrechter en van de spelers van de
tegenpartij;
6.
als enige bevoegde beslissingen nemen in naam van zijn ploeg;
7.
als enige bevoegde voor zijn ploeg oordelen of de wedstrijden twee per twee
gespeeld worden of niet.

C.30

WEDSTRIJDBLAD

C.30.1

De bezochte club zorgt voor een wedstrijdblad, van het officieel type.

C.30.2

Gegevens aan te brengen door de hoofdscheidsrechter:
1.
het lokaal waar de ontmoeting plaats heeft;
2.
de aard van de competitie: interclubs Heren, Dames, Beker of andere competitie;
3.
datum van de ontmoeting;
4.
het referentienummer van de ontmoeting;
5.
de afdeling en de reeks;
6.
het aanvangsuur van de ontmoeting;
7.
de benaming van de ploegen en het aanwijzingsnummer van hun club;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

naam en voornaam van de spelers in drukletters;
individuele klassering en index van de spelers;
aansluitingsnummer en handtekening;
naam en voornaam van de kapiteins in drukletters en hun aansluitingsnummer;
het gedetailleerd resultaat van elke wedstrijd en het opgeteld resultaat;
de eindstand van de ontmoeting;
de individuele overwinningen van elke speler;
het uur waarop de wedstrijd geëindigd is;
handtekening van de kapiteins;
voorbehoud en eventuele opmerkingen;
naam,
voornaam,
aansluitingsnummer
en
handtekening
van
de
hoofdscheidsrechter.

C.30.31

Behalve onvoorziene gevallen die zich tijdens of na de wedstrijd voordoen, dient een
voorbehoud verplichtend voor aanvang van de ontmoeting genoteerd te worden (zie ook
C.40.2).

C.30.32

Bij gebrek zullen het voorbehoud en/ of de opmerkingen als niet bestaande beschouwd
worden.

C.30.4

Een wijziging aan het wedstrijdblad is slechts aanvaardbaar indien zij geparafeerd is door
de hoofdscheidsrechter en de beide kapiteins.

C.30.5

Het wedstrijdblad wordt in meerdere exemplaren opgemaakt: voor de nationale en de
landelijke en voor de provinciale interclubs wordt het aantal vastgesteld door het bevoegde
comité.
Onmiddellijk na de wedstrijd overhandigt de hoofdscheidsrechter de exemplaren van het
wedstrijdblad aan:

C.30.51

voor de nationale interclubs:
1 exemplaar aan de bezoekende ploeg;
2 exemplaren aan de bezochte ploeg.

C.30.52

voor de provinciale interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door het P.C.

C.30.6

Het wedstrijdblad en eventueel één of meerdere afschriften dienen binnen de 24 uren te
worden verzonden:

C.30.61

voor de nationale interclubs: door de bezochte ploeg, 1 origineel exemplaar naar de
verantwoordelijke van het N.S.C.;

C.30.62

voor de provinciale interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door het PC.

C.30.7

Bovendien moet het eindresultaat medegedeeld worden, volgens de modaliteiten
vastgelegd door de betrokken comités/ commissies.

C.30.8

Gelden als tekortkomingen en worden als dusdanig beboet:
1.
het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad;
2.
het niet inzenden van het wedstrijdblad na verwittiging;
3.
het onvolledig of fout invullen van het wedstrijdblad;
4.
het niet mededelen van de einduitslag

C.31

GESCHRAPT

C.32

BEDROG

C.32.1

Wanneer bedrog wordt vastgesteld heeft dit tot gevolg dat de ploeg of de ploegen die
hiervoor aansprakelijk zijn, de ontmoeting verliezen met maximum verliesscore.
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C.32.2

Onder bedrog verstaat men onder meer:
1.
valse identiteitsopgave;
2.
bewuste onjuiste opgave van klassering;
3.
wanneer een speler kennelijk zijn kans niet verdedigt en zulks een rechtstreekse
invloed op de einduitslag heeft.
4.
het vermelden van een onjuist uur van aanvang of van einde van de ontmoeting;
5.
het vervalsen zowel van de individuele uitslagen als van het eindtotaal;
6.
het invullen van fictieve uitslagen.

C.32.31

De spelers die schuldig bevonden worden aan bedrog, zullen sancties oplopen.

C.32.32

De ploegen die schuldig bevonden worden aan bedrog, zullen sancties oplopen die kunnen
gaan tot het dalen van ambtswege met één of zelfs met twee afdelingen.

C.33

ENKELVOUDIG FORFAIT

C.33.1

Omschrijving
Wanneer een ploeg een ontmoeting niet betwist, zegt men dat zij "forfait" verklaart.
Enkelvoudig forfait geldt in de volgende gevallen:

C.33.11

Voor een forfait die minstens 48 uur vóór de aanvang van de ontmoeting werd
aangekondigd;

C.33.12

Voor een forfait die minder dan 48 uur vóór de aanvang van de ontmoeting werd
aangekondigd;

C.33.13

voor een onverwittigd forfait;

C.33.14

voor een ploeg die niet met het vereiste aantal speelgerechtigde spelers aantreedt om een
ontmoeting aan te vatten;

C.33.15

voor een ploeg die niet aanwezig is bij de naamafroeping.

C.33.16

voor de bezochte ploeg die verantwoordelijk wordt gesteld voor het niet plaatsvinden of niet
tijdig aanvangen van een ontmoeting en dit om redenen van technische of reglementaire
aard.

C.33.2

Sancties

C.33.21

De ontmoeting wordt beschouwd als zijnde verloren met de maximum verliesscore.

C.33.22

Er wordt een boete opgelegd al naargelang de aard van het enkelvoudig forfait.

C.33.23

In de gevallen voorzien in C.38 moeten de verplaatsingsonkosten geheel of gedeeltelijk
terugbetaald worden.

C.33.3

Verplichtingen

C.33.31

Wanneer een ploeg forfait geeft voor een ontmoeting moet zij niettemin een wedstrijdblad
indienen bij het betrokken comité, in het gewenste aantal exemplaren, waarop de namen,
voornamen en aansluitingsnummers vermeld zijn van een geschikt aantal voor deze
ontmoeting gekwalificeerde spelers.
Dezelfde verplichting geldt eveneens voor de tegenstrevers.

C.34

ALGEMEEN FORFAIT

C.34.1

Omschrijving
Er is sprake van algemeen forfait:
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C.34.11

wanneer een ploeg, die zich laten inschrijven heeft om aan de interclubcompetitie deel te
nemen, zich om eender welke reden terugtrekt hetzij vóór de aanvang van de
interclubcompetitie, hetzij gedurende zijn verloop;

C.34.12

wanneer een ploeg driemaal enkelvoudig forfait geeft, als gevolg van toepassing van artikel
C.33.11, C.33.12, C.33.13 of C.33.14, tijdens éénzelfde interclubcompetitie;

C.34.2

Sancties

C.34.21

De uitslagen van de betrokken ploeg worden vernietigd.

C.34.21.1 Wanneer algemeen forfait verklaard wordt tijdens de heenronde worden al de behaalde
uitslagen van de betrokken ploeg vernietigd.
C.34.21.2 Wanneer algemeen forfait verklaard wordt tijdens de terugronde worden enkel de uitslagen
van de terugronde vernietigd (de uitslagen van de heenronde blijven behouden).
C.34.22

Er wordt een boete opgelegd.

C.34.23

Een ploeg die algemeen forfait geeft wordt automatisch naar de onmiddellijk lagere afdeling
verwezen.

C.34.3

Verplichtingen

C.34.31

Wanneer een ploeg algemeen forfait verklaart moet zij niettemin, voor elke niet betwiste
ontmoeting, een wedstrijdblad naar het (de) betrokken comité/commissie sturen, in het
geschikte aantal exemplaren, waarop de namen, voornamen en aansluitingsnummers
vermeld zijn van het geschikt aantal voor de ontmoetingen gekwalificeerde spelers.
Diezelfde verplichting rust op alle betrokken tegenstrevers.

C.34.32

Wanneer een ploeg algemeen forfait verklaart, wordt dit langs de geschikte officiële
tijdschriften medegedeeld.

C.34.32.1 Zolang dit niet gebeurd is moet de betrokken club de tegengestelde ploegen informeren.

C.35

HERHAALD ALGEMEEN FORFAIT
Indien een ploeg algemeen forfait geeft tijdens twee opeenvolgende sportseizoenen, wordt
de ploeg beschouwd als niet meer bestaande.

C.36

"BYE"

C.36.1

Omschrijving
Een ploeg is "bye" wanneer in een bepaalde interclubweek geen wedstrijd voor haar
voorzien is in de interclubkalender.

C.36.2

Verplichtingen
Een ploeg die "bye" is moet niettemin een wedstrijdblad indienen waarop de namen,
voornamen en aansluitingsnummers vermeld zijn van een geschikt aantal spelers
gekwalificeerd om die bepaalde kalenderweek in die ploeg op te treden.

C.37

UITSPREKEN VAN DE MAXIMUM VERLIESSCORE

C.37.1

Bij inbreuk tegen bepaalde artikels van de sportreglementen wordt de maximum
verliesscore uitgesproken ten nadele van één of van beide ploegen die aan de ontmoeting
deelnemen of er hadden moeten aan deelnemen.

C.37.2

Dit geschiedt in de volgende gevallen, alhoewel deze opsomming niet beperkend is:
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C.37.21

een ploeg een niet gekwalificeerd speler opstelt (C.18.2 en C.18.3)

C.37.22

een bezochte ploeg een ontmoeting betwist met niet erkend ballen (C.2.26.3)

C.37.23

een speler op een lagere plaats wordt opgesteld dan deze aangegeven door zijn index
(C.22.12 en C.22.22)

C.37.24

in de hereninterclubs één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een
kleinere index hebben dan de derde speler van één der hogere ploegen (C.22.14)

C.37.25

de ploeg van een club die volgt op deze waarvan de samenstelling niet in overeenstemming
is met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg, in geval van forfait of van
bye (C.22.15 en C.22.25)

C.37.26

in de damesinterclubs en in de leeftijdscategorieën één of meerdere spelers worden
opgesteld die op de sterktelijst een kleinere index hebben dan de tweede speler van één
der hogere ploegen (C.22.24)

C.38

VERPLAATSINGSKOSTEN

C.38.1

Indien een bezochte ploeg forfait verklaart, dient haar club het bedrag van de
verplaatsingskosten van de bezoekende ploeg, indien deze de verplaatsing daadwerkelijk
gemaakt heeft, te storten aan de thesaurie van de KBTTB, de vleugel of het provinciaal
comité.
Deze thesaurie maakt dit bedrag over aan de club van de bezoekende ploeg.

C.38.2

Indien een bezoekende ploeg forfait verklaart en hiervan al dan niet de thuisploeg verwittigd
heeft, dient zij de verplaatsingskosten te vergoeden van de tegenstanders indien die de
verplaatsing in de andere richting wel maakte. Dit bedrag dient gestort aan de thesaurie
van de KBTTB, de vleugel of het provinciaal comité.
Dit bedrag zal overgemaakt worden aan de club van de tegenstanders indien deze de
verplaatsing reeds gemaakt heeft, zoniet nadat zij de verplaatsing daadwerkelijk gemaakt
heeft tijdens de terugronde.

C.38.3

Indien geen van beide ploegen de verplaatsing ondernam, worden de bij toepassing van
voormelde beschikkingen gestorte bedragen toegewezen aan de thesaurie van het/ de
betrokken comité/ commissie, bij wijze van boete.

C.38.4

De verplaatsingskosten waarvan sprake hierboven worden berekend volgens de
bepalingen van art. C.11.8.

C.38.5

De bevoegde comités/commissies kunnen beslissen deze verplaatsingskosten onmiddellijk
te innen, dan wel de afrekening aan het einde van het interclubseizoen te maken.

C.39

KLACHTEN T.O.V. DE SCHEIDSRECHTER
Wanneer een beslissing van een officieel in tegenspraak schijnt te zijn met de spelregels,
moet de speler die zich benadeeld acht of zijn ploegkapitein het geval onmiddellijk
voorleggen aan de hoofdscheidsrechter die de ontmoeting leidt.
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C.40

GESCHRAPT

C.41

GESCHRAPT

C.42

GESCHRAPT

C.43

GESCHRAPT

C.44

STRAFVERMINDERING
Wanneer een speler die reeds een gedeeltelijke schorsing heeft ondergaan, die in eerste
instantie werd opgelegd, in beroep wordt vrijgesproken of een strafvermindering bekomt,
mogen de ontmoetingen waaraan hij ten gevolge van de eerste beslissing niet heeft kunnen
deelnemen, in geen geval herspeeld worden

C.45

ZAALCOMMISSARIS

C.45.1

Telkens er minstens één wedstrijd van de nationale interclubcompetitie plaatsheeft, dient
de thuis spelende club een zaalcommissaris aan te stellen.
Indien er wedstrijden van de landelijke interclubcompetitie plaatshebben dienen de
richtlijnen van de respectieve vleugel gevolgd.
Indien er enkel wedstrijden van de provinciale interclubcompetitie plaatshebben, dienen de
richtlijnen van het bevoegde P.C. gevolgd.

C.45.2

De zaalcommissaris is een lid van de thuis spelende club en is aangesloten bij de v.z.w.
Vlaamse Tafeltennisliga of bij de Asbl Aile Francophone van de v.z.w.K.B.T.T.B.
De zaalcommissaris is minstens 18 jaar oud en mag geen sanctie hebben opgelopen die
hem verbiedt deze functie uit te oefenen.
De zaalcommissaris zal, terwijl hij zijn functie uitoefent, zelf niet deelnemen aan een
interclubcompetitie- ontmoeting.

C.45.3

De zaalcommissaris is aanwezig één uur voor de aanvang van de ontmoeting en maakt
zich bij aankomst van hoofdscheidsrechter, scheidsrechters of bezoekende ploeg,
onmiddellijk bekend.
Zijn naam en aansluitingsnummer worden door de hoofdscheidsrechter voor aanvang van
de ontmoeting op het wedstrijdblad genoteerd.

C.45.4

De zaalcommissaris:
1.
staat in voor ontvangst, begeleiding en veiligheid van hoofdscheidsrechter,
scheidsrechters en bezoekende ploeg (en).
2.
is verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het lokaal.
3.
zal op verzoek van de hoofdscheidsrechter de nodige maatregelen treffen om de
rust en orde te verzekeren.
4.
zal in geval van incidenten verslag uitbrengen aan de hoofdscheidsrechter die dit op
het wedstrijdblad noteert of in een afzonderlijk verslag aan de bevoegde commissie
overmaakt.
5.
is verantwoordelijk voor begeleiding en assistentie van de officiëlen in geval van een
dopingcontrole.

C.45.5

De zaalcommissaris blijft in functie totdat de hoofdscheidsrechter en de bezoekende ploeg
(en) het lokaal verlaten hebben, doch niet later dan één uur na het beëindigen van de
ontmoeting.

C.45.6

Is de zaalcommissaris niet aanwezig gedurende de periode opgelegd door artikels C.45.3
en C.45.5, dan wordt aan de in gebreke blijvende club een geldboete opgelegd, waarvan
het bedrag zal worden bepaald door de bevoegde commissie.
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D.

INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN
ENKELS EN DUBBELS

D.1

PRINCIPE

D.1.1

Ieder seizoen organiseert de vzw K.B.T.T.B. nationale individuele kampioenschappen voor
alle categorieën en voor alle reeksen en dit zowel in enkel- als in dubbelspel.

D.1.2

Zowel wat de enkel- als de dubbelspelen betreft wordt in elke reeks de titel van kampioen
van België aan de overwinnaars toegekend.

D.2

INGERICHTE REEKSEN

D.2.1

Enkelspel

D.2.11

Heren
A, B, C, D, E, Jeugd -21, Junioren, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, Veteranen 40,
Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, Veteranen 75, Veteranen 80,
Veteranen 85.

D.2.12

Dames
A, B, C, D, Jeugd -21, Juniores, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, Veteranen 40,
Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, Veteranen 75, Veteranen 80,
Veteranen 85.

D.2.2

Dubbels

D.2.21

Heren (zie D.2.11)

D.2.22

Dames (zie D.2.12)

D.2.23

Gemengd
A, B, C, D, Jeugd -21, Junioren, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, Veteranen 40,
Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, Veteranen 75, Veteranen 80,
Veteranen 85.

D.3

FORMULE

D.3.1

De hiernavolgende reeksen worden afgewerkt volgens het principe van rechtstreekse
uitschakeling in de beste van vijf sets:

D.3.11

alle dubbelreeksen;

D.3.12

enkelreeksen voor de leeftijdscategorieën;

D.3.13

herenreeksen enkel B, C, D en E

D.3.14

damesreeksen enkel B, C en D

D.3.2

De hiernavolgende reeksen worden in een eerste fase afgewerkt in groepsvorm (poules) in
beste van vijf sets en in een tweede fase volgens het principe van rechtstreekse
uitschakeling in beste van zeven sets.

D.3.21

herenreeks enkel A.

D.3.22

damesreeks enkel A.
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D.3.3

De verschillende Veteranen- reeksen kunnen eventueel een voorronde inhouden, gespeeld
in groepen, om de competitie aan te vullen.
Elke beslissing die ter zake dient genomen te worden behoort tot de bevoegdheid van de
hoofdscheidsrechter en is niet vatbaar voor beroep.

D.4

INSCHRIJVINGEN

D.4.1

Een speler mag zich slechts inschrijven in het "Enkelspel" van de reeks waartoe hij op grond
van zijn individuele klassering behoort, in een reeks "Dubbel" en een reeks "Gemengd
Dubbel".

D.4.2

Een speler van een leeftijdscategorie mag zich bovendien inschrijven in een
leeftijdscategorie in Enkel, in Dubbel (Dames of Heren) en in een reeks Dubbel Gemengd.

D.5

REEKSEN BIJ DE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

D.5.1

In het enkelspel mogen de spelers slechts deelnemen in de reeks van de leeftijdscategorie
waartoe zij behoren.
Indien een miniem in de Jeugd Ranking Cadetten op een eerste tot en met de twaalfde
plaats eindigt mag hij deelnemen aan de nationale kampioenschappen in de reeks cadetten
op voorwaarde dat hij ook deelneemt aan de reeks miniemen.

D.5.2

In het dubbelspel:

D.5.21

In de jeugdcategorieën moet het paar zich inschrijven in de categorie waartoe de oudste
speler van het paar behoort.

D.5.22

In de veteranencategorieën moet het paar zich inschrijven in de categorie waartoe de minst
oude speler van het paar behoort.

D.5.23

In de veteranencategorieën moet het paar samengesteld zijn uit twee veteranen.

D.6

SAMENSTELLING VAN DE PAREN VOOR HET DUBBELSPEL

D.6.1

Met uitzondering van de A- reeks, moeten de paren samengesteld zijn uit spelers die
administratief tot dezelfde provincie behoren.

D.6.2

Buiten deze beperking geschiedt de samenstelling van de paren naar vrije keuze.

D.6.3

Betrokken paren mogen slechts deelnemen aan de reeks waartoe de hoogst geklasseerde
speler van het paar behoort.

D.7

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

D.7.1

Om te mogen deelnemen aan de nationale individuele kampioenschappen moet elke speler
of elk paar, uitgenomen A- spelers, deelgenomen hebben aan de provinciale
kampioenschappen en/ of aan het provinciaal criterium, in de provincie waartoe hij
administratief behoort.

D.7.2

en miniem die zich via de gemeenschappelijke jeugdranking cadetten/miniemen heeft
kunnen plaatsen voor de Belgische kampioenschappen cadetten is vrijgesteld van artikel
D.7.1

D.8

BEVESTIGING VAN DEELNAME
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D.8.1

Minstens tien dagen voor de datum van de Belgische kampioenschappen moet elk P.C.
aan de verantwoordelijke van de N.T&E.C. de lijst van de gekwalificeerde spelers van elke
reeks laten geworden, met uitzondering van de reeksen enkel B,C,D en E.
Voor de Belgische kampioenschappen enkel B,C,D en E moet elke Vleugel aan de
verantwoordelijke van de N.T&E.C. de lijst van de gekwalificeerde spelers van elke reeks
laten geworden.

D.8.11

Bij ontstentenis van deze documenten, worden de spelers niet opgenomen in de tabellen
van de Belgische kampioenschappen.

D.8.2

Er dient rekening gehouden te worden met volgende regels:

D.8.21

een gekwalificeerd speler niet verplicht is deel te nemen aan de Belgische
kampioenschappen;

D.8.22

hij niet mag vervangen worden, met uitzondering van de reeksen enkel B,C,D en E waar hij
mag vervangen worden door de volgende gekwalificeerde speler van zijn Vleugel, volgens
de bepalingen vastgesteld door die Vleugel;

D.8.23

elke afwezigheid op de Belgische kampioenschappen (na toezending van inschrijving)
wordt beboet, tenzij een geldig verantwoordingsstuk binnen 48 uur na het kampioenschap
wordt verstuurd aan de verantwoordelijke hiertoe aangesteld door de NT&EC.

D.8.24

Deze boete zal opgevorderd worden via de Vleugel waartoe de speler behoort en het
bedrag ervan zal door de betrokken Vleugel aan de nationale thesaurie gestort worden.

D.8.3

Om daadwerkelijk te mogen deelnemen aan de Kampioenschappen in de Enkelreeksen A,
moeten alle spelers aangewezen onder D.9.11 en D.9.12 hun inschrijving minstens tien
dagen vóór de datum van de competitie schriftelijk indienen bij de verantwoordelijke van de
NT&EC.

D.9

WIJZE VAN KWALIFICATIE

D.9.1
D.9.11

Reeks A: zijn gekwalificeerd, voor zover zij de beschikkingen van D.8.3 hebben nageleefd:
In enkel Heren:

D.9.11.1
D.9.11.2

alle A- spelers;
acht B spelers gekwalificeerd via de AF en 4 B spelers gekwalificeerd via de VTTL volgens
de bepalingen vastgesteld door de respectieve Vleugel;
twee B spelers aangeduid als wildcard door de AF;
twee B spelers aangeduid als wildcard door de VTTL;
de halve finalisten van de Belgische Kampioenschappen van de categorieën Jeugd-21,
Junioren en Cadetten

D.9.11.3
D.9.11.4
D.9.11.5

D.9.12

In enkel Dames:

D.9.12.1
D.9.12.2

alle A- speelsters;
acht B speelsters gekwalificeerd vai de AF en 4 B speelsters gekwalificeerd via de VTTL
volgens de bepalingen vastgesteld door de respectieve Vleugel;
twee B speelsters aangeduid als wildcard door de AF;
twee B speelsters aangeduid als wildcard door de VTTL;
de halve finalisten van de Belgische Kampioenschappen van de categorieën Jeugd-21,
Junioren en Cadetten

D.9.12.3
D.9.12.4
D.9.12.5

D.9.13

In dubbel Heren:

D.9.13.1

de paren gevormd uit ten minste één speler met een A- klassering in zoverre zijn partner
het kampioenschap in de reeksen dubbel Heren niet betwist heeft in een andere reeks, met
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uitzondering van de reeksen van de leeftijdscategorieën, hetzij tijdens de nationale, hetzij
tijdens de provinciale kampioenschappen
D.9.13.2

de acht paren gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Belgische kampioenschappen
reeks B

D.9.13.3

geschrapt

D.9.13.4

geschrapt

D.9.14

In dubbel Dames:

D.9.14.1

de paren gevormd uit ten minste één speelster met een A- klassering in zoverre de partner
het kampioenschap in dubbel Dames niet betwist heeft in een andere reeks met
uitzondering van de reeksen van de leeftijdscategorieën, hetzij tijdens de nationale, hetzij
tijdens de provinciale kampioenschappen

D.9.14.2

de vier paren gekwalificeerd voor de halve- finales van de Belgische kampioenschappen
reeks B

D.9.14.3

geschrapt

D.9.15

In gemengd dubbel:

D.9.15.1

de paren gevormd uit ten minste één speler met een A- klassering in zoverre de partner het
kampioenschap in Dubbel Gemengd niet betwist heeft in een andere reeks met uitzondering
van de reeksen van de leeftijdscategorieën, hetzij tijdens de nationale, hetzij tijdens de
provinciale kampioenschappen

D.9.15.2

de acht paren gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Belgische kampioenschappen
reeks B

D.9.15.3

geschrapt

D.9.15.4

geschrapt

D.9.2

Andere reeksen
zijn gekwalificeerd:

D.9.21

In enkel Heren B:

D.9.21.1

de spelers verdeeld als volgt:

D.9.21.2

de eerste vijf van de regelmatigheidsrangschikkingen reeks B, stand afgesloten op 31
januari van het lopende sportseizoen

D.9.21.3

Uit de AF 32 B spelers volgens de regels vastgesteld door de AF voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.21.4

Uit de VTTL 16 B spelers volgens de regels vastgesteld door de VTTL voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.21.5

het staat elke Vleugel vrij de wijze te bepalen waarop de spelers zullen aangeduid worden
die de haar toekomende plaatsen zullen innemen
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D.9.22

In enkel Heren C, D en E:

D.9.22.1

Uit de AF 16 spelers volgens de regels vastgesteld door de AF voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerdde vier halve finalisten van de provinciale kampioenschappen

D.9.22.2

Uit de VTTL 16 spelers volgens de regels vastgesteld door de VTTL voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerdde eerste twee van het provinciaal criterium

D.9.22.3

de eerste vijf van de nationale regelmatigheidsrangschikkingen m.b.t. de tornooien met
reeks A, stand afgesloten op 31 januari van het lopende sportseizoen.

D.9.22.4

geschrapt.

D.9.23

In enkel Dames B:

D.9.23.1

de speelsters verdeeld als volgt:

D.9.23.2

de eerste vijf van de nationale regelmatigheidsrangschikkingen m.b.t. de tornooien met
reeks A, stand afgesloten op 31 januari van het lopende sportseizoen

D.9.23.3

Uit de AF 20 B speelsters volgens de regels vastgesteld door de AF voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.23.4

Uit de VTTL 12 B speelsters volgens de regels vastgesteld door de VTTL voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.23.5

het staat elke Vleugel vrij de wijze te bepalen waarop de speelsters aangeduid worden die
de haar toekomende plaatsen zullen innemen.

D.9.24

In enkel Dames C en D:

D.9.24.1

Uit de AF 16 speelsters volgens de regels vastgesteld door de AF voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.24.2

Uit de VTTL 16 speelsters volgens de regels vastgesteld door de VTTL voor de landelijke
kampioenschappen. Voor de landelijke kampioenschappen zijn minstens de halve finalisten
van de provinciale kampioenschappen en de eerste twee van het provinciaal criterium
gekwalificeerd

D.9.24.3

de eerste vijf van de nationale regelmatigheidsrangschikking m.b.t. de tornooien met reeks
A, stand afgesloten op 31 januari van het lopende sportseizoen

D.9.24.4

geschrapt

D.9.25

In dubbels B, C en D en in dubbel Heren E:
De vier paren die de halve- finales hebben betwist van de provinciale kampioenschappen.
Er wordt geen enkele wijziging aan de ploegen toegestaan.

D.9.3

Reeksen van de leeftijdscategorieën
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zijn gekwalificeerd:
D.9.31

Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -21:

D.9.31.1

In enkelspel
Alle A-spelers en A speelsters
De vier halve finalisten van de provinciale kampioenschappen
Van elke provincie, de best geklasseerde van het provinciaal criterium die niet behoort tot
de vier halve finalisten van het provinciaal kampioenschap.
In reeks cadetten, de miniemen die eindigen op een plaats van één tot twaalf van de
gemeenschappelijke jeugdranking op voorwaarde dat ze ook deelnemen aan de reeks
miniemen enkel.

D.9.31.2

In dubbel en dubbel gemengd
De paren gevormd uit ten minste één speler of speelster met A –klassering.
De paren die de halve finale bereikt hebben op de provinciale kampioenschappen.
Geen enkele wijziging aan de paren is toegestaan.

D.9.32

Veteranen:

D.9.32.1

In enkelspel
Alle veteranen A-spelers en A-speelster
De vier halve finalisten van de provinciale kampioenschappen.
Van elke provincie de best geklasseerde van het provinciaal criterium die niet behoort tot
de vier halve finalisten van het provinciaal kampioenschap.

D.9.32.2

In dubbelspel
De paren gevormd uit ten minste één spelers of speelster met A-klassering.
De paren die de halve finale bereikt hebben op de provinciale kampioenschappen.
Geen enkele wijziging aan de paren is toegestaan

D.10

SPELERS VAN BUITENLANDSE NATIONALITEIT

D.10.1

Om te mogen deelnemen aan de Belgische kampioenschappen of aan de provinciale
kampioenschappen, moet de speler van buitenlandse nationaliteit voldoen aan de hierna
vermelde voorwaarden:

D.10.11

gedomicilieerd zijn in België en er ten minste vijf jaar, zoniet sedert zijn geboorte wonen;

D.10.12

de nationale kampioenschappen van een ander land niet betwist hebben gedurende het
lopend sportseizoen en er zich toe verbinden dit ook niet te zullen doen;

D.10.13

zich indien nodig gekwalificeerd hebben in de provincie waartoe hij administratief behoort
of voldoen aan de voorwaarden van D.9.11.1.

D.11

SPELER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT AANGESLOTEN BIJ EEN
BUITENLANDSE BOND

D.11.1

Een speler van Belgische nationaliteit aangesloten bij een buitenlandse, door de I.T.T.F.
erkende Bond, mag aan de individuele kampioenschappen deelnemen:

D.11.11

indien hij voldoet aan de voorwaarden van D.10.12

D.11.12

geschrapt

D.11.13

indien hij geen A- speler is, zal hij zich moeten kwalificeren zoals voorgeschreven in art. 9.2
en 9.3
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D.12

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN

D.12.1

Behalve in reeks A, richt elk P.C. elk jaar provinciale kampioenschappen in op de door de
N.T&E.C. vastgelegde data.

D.12.2

De individuele provinciale kampioenschappen fungeren eveneens als schiftingsproeven
voor de individuele nationale kampioenschappen in de reeksen opgesomd onder D.2, zowel
in Enkels, Dubbels als Gemengd, met uitzondering van de reeksen enkel B,C,D en E waar
zij fungeren als kwalificatie voor de landelijke kampioenschappen.

D.12.3

Overigens zullen de P.C.'s eveneens de individuele provinciale kampioenschappen
inrichten voor Niet - Geklasseerden in de reeksen Enkel, Dubbel en Dubbel Gemengd,
zowel voor Heren als voor Dames.

D.12.4

In enkel, mogen de niet-geklasseerde spelers inschrijven hetzij in de reeks NG, hetzij in de
onmiddellijk hogere reeks.

D.12.5

In dubbel mag een ploeg bestaande uit twee niet-geklasseerde spelers inschrijven hetzij in
de reeks NG, hetzij in de onmiddellijk hogere reeks.

D.13

GEWESTELIJKE SCHIFTINGEN
Het P.C. kan gewestelijke schiftingen inrichten met het oog op kwalificatie voor de
provinciale kampioenschappen.

D.14

OPMAKEN VAN DE TABELLEN

D.14.1

Algemene Regels

D.14.1.1

Voor de nationale kampioenschappen worden de tabellen van alle reeksen op voorhand
door de N.E.C opgesteld, in aanwezigheid van de hoofdscheidsrechter.

D.14.1.2

Voor de landelijke kampioenschappen worden de tabellen op het vlak van elke Vleugel
volgens de modaliteiten van die Vleugel opgesteld.

D.14.1.3

Voor de provinciale kampioenschappen worden de tabellen op het vlak van elke provincie
onder de hoede van het betrokken P.C. opgesteld.

D.14.2

Enkelreeksen
Volgende regels zijn van toepassing voor de reeks A:

D.14.2.1

Bij gelijke klassering, in welke fase ook van het opstellen van de tabellen, wordt de volgorde
van de spelers door lottrekking bepaald.

D.14.2.11 De vier beste geklasseerde speelsters en de acht best geklasseerde spelers zijn
rechtstreeks gekwalificeerd voor de fase met rechtstreekse uitschakeling
D.14.2.12 Voor zover hij/ zij deelneemt aan de competitie, neemt de kampioen van vorig seizoen de
eerste plaats in. In dit geval neemt de speler met de hoogste klassering, de kampioen
uitgezonderd, de tweede plaats in.
D.14.2.13 Indien de kampioen van vorig seizoen niet deelneemt, wordt de eerste plaats toegekend
aan de speler met de hoogste klassering. In dit geval neemt de speler met de volgende
hoogste klassering de tweede plaats in.
D.14.2.14 De twee best geklasseerde spelers die nog niet geplaatst zijn, worden bij loting geplaatst
op de 3de en 4de plaats.
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D.14.2.15 Bij de heren moet voor de 5de tot de 8ste plaats geloot worden tussen de volgende vier
spelers
D.14.2.16 De A spelers die niet rechtstreeks geplaatst zijn, worden ingedeeld in de poules van de
eerste fase, op volgende wijze:
Eerste fase: Poules (Dames en Heren)
De poules worden opgemaakt met de aanwezige spelers
Er worden zoveel mogelijk poules van 4 spelers gevormd.
In de mate van het mogelijke worden de provincies evenwichtig over de poules verdeeld.
In de poules worden de wedstrijden gespeeld naar ‘beste van vijf sets’, ongeacht de
klassering van de spelers of speelster.
De poules worden opgemaakt volgens het ‘slangsysteem’, rekening houdend met volgende
bepalingen:
Heren:
De A –spelers die niet rechtsreeks zijn opgenomen, in de eindtabel worden bij lottrekking
in de poules ondergebracht volgens het aangepaste slangsysteem, te weten, de eerste 4
A-spelers worden bij lottrekking geplaatst in de poules genummerd van 9 tot en met 12.
Daarna worden de 4 volgende A-spelers bij lottrekking geplaatst in de poules genummerd
van 13 tot en met 16. Vervolgens worden de volgende A –spelers bij lottrekking per groepen
van 4 geplaatst, volgens het slangsysteem in ofwel de groepen genummerd 13 tot en met
16 of de groepen genummerd 9 tot en met 12.
Vervolgens worden de B0 spelers bij lottrekking geplaatst in de overblijvende plaatsen,
gevolgd door de B2, B4, B6, spelers, maar altijd met respecteren van de volgorde van het
slangsysteem.
Dames:
De A –speelsters die niet rechtsreeks zijn opgenomen, in de eindtabel worden bij lottrekking
in de poules ondergebracht volgens het aangepaste slangsysteem, te weten, de eerste 4
A-speelsters worden bij lottrekking geplaatst in de poules genummerd van 5 tot en met 8.
Daarna worden de 4 volgende A-speelsters bij lottrekking geplaatst in de poules
genummerd van 9 tot en met 12. Vervolgens worden de volgende A –speelsters bij
lottrekking per groepen van 4 geplaatst, volgens het slangsysteem in ofwel de groepen
genummerd 9 tot en met 12 of de groepen genummerd 5 tot en met 8.
Vervolgens worden de B0 speelsters bij lottrekking geplaatst in de overblijvende plaatsen,
gevolgd door de B2, B4, B6, speelsters, maar altijd met respecteren van de volgorde van
het slangsysteem.
D.14.2.17 Fase 2: Rechtstreekse uitschakeling:
In de poules worden de wedstrijden gespeeld naar ‘beste van zeven sets’, ongeacht de
klassering van de spelers of speelster.
Heren.
Na de lottrekking voor de spelers die rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de 2de fase, zal
de winnaar van poule 9 op de 9de plaats op de eindtabel worden geplaats, en zo verder.
Indien één of meer van de eerste acht spelers afwezig is, wordt(en) de vrije plaats(en)
ingenomen, in volgorde door de winnaars van de poules 9, 10, enz.
Dames.
Na de lottrekking voor de speelsters die rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de 2de fase,
zal de winnaar van poule 5 op de 5de plaats op de eindtabel worden geplaats, en zo verder.
Indien één of meer van de eerste vier speelsters afwezig is, wordt(en) de vrije plaats(en)
ingenomen, in volgorde door de winnaars van de poules 5, 6, enz.
D.14.2.2

Volgende regels zijn van toepassing voor de andere reeksen, uitegzonderd de
enkelreeksen jongens en meisjes, categorie juniors, cadetten, miniemen en preminiemen
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D.14.2.21 geschrapt.
D.14.2.22 Op de plaatsen op de tabel worden achtereenvolgens eerst de spelers geplaatst waarvan
de individuele klassering een kengetal “0" bevat, nadien de spelers waarvan de individuele
klassering een kengetal “2" bevat en zo verder tot alle spelers geplaatst zijn.
Voor de jeugdreeksen (juniors, cadetten, miniemen en preminiemen) wordt de
Youthranking gebruikt en worden de spelers geklasseerd op de plaatsen 1 tot 12 geplaatst
in de volgorde van hun ranking. De overige spelers worden dan vanaf plaats 13/14 geplaatst
volgens hun klassering en zo verder tot alle spelers geplaatst zijn.
D.14.2.23 De N.T&E.C. zal de spelers van een zelfde provincie zo gelijkmatig mogelijk verdelen over
de 1/8, 1/4 en ½ van de tabellen.
D.14.3

Dubbels

D.14.3.1

Voor alle reeksen stelt de hoofdscheidsrechter een lijst op van de dubbelparen in dalende
volgorde van hun klassering die bepaald wordt op basis van de handicaptabel (som van de
handicappunten van de twee spelers ten opzichte van een NG- speler).
Nochtans is, wat de reeks A betreft, deze regel niet van toepassing voor de paren die zich
kwalificeerden via de kampioenschappen van de lagere reeksen. Deze worden immers op
deze lijst na alle paren geplaatst die minstens een A- geklasseerde speler bevatten en dit
in functie van de plaats die zij verkregen in het nationaal kampioenschap van hun reeks.

D.14.3.2

Bij gelijke klassering wordt het voordeel toegekend aan het paar met de best gerangschikte
speler. Bij volstrekte gelijkheid wordt de rangorde door lottrekking bepaald.

D.14.3.3

geschrapt.

D.14.3.4

Het best gerangschikte paar op de lijst waarvan sprake in D.14.3.1, zal op nummer 1
geplaatst worden.

D.14.3.5

Op nummer 2 zal vervolgens het paar geplaatst worden dat tussen de overblijvende paren
op voornoemde lijst de beste klassering heeft.

D.14.3.6

Vervolgens worden, bij lottrekking, onder de overblijvende paren, de twee best
gerangschikte paren van voornoemde lijst, op nummers 3 en 4 geplaatst.

D.14.3.7

De overblijvende paren worden op de volgende plaatsen geplaatst volgens de rangorde
waarop zij op voornoemde lijst voorkomen.

D.15

ARBITRAGE

D.15.1

De winnaar brengt het wedstrijdbriefje naar de hoofdscheidsrechter. Hij is verantwoordelijk
voor de juistheid van de ingevulde uitslag. Vervolgens brengt hij het wedstrijdbriefje voor
de volgende wedstrijd naar de tafel waar hij zojuist zijn wedstrijd heeft betwist.
De verliezer die bewust de plaats van de winnaar inneemt wordt door de
hoofdscheidsrechter uit de wedstrijd genomen zodra de verwisseling wordt vastgesteld. Er
is geen verhaal mogelijk t.o.v. de hoofdscheidsrechterbeslissing.

D.15.2

De verliezer behoudt de bal en is verplicht aan de tafel te blijven om de volgende wedstrijd
te leiden, tenzij tegenbericht van de hoofdscheidsrechter.
In geval van een poule, blijft de speler die laatste werd in de poule, aan de tafel om de
volgende wedstrijd te leiden, tenzij tegenbericht van de hoofdscheidsrechter.

D.15.3

In geval van niet naleving van D.15.1 zal de speler opgeroepen worden om voor het (de)
bevoegd(e) comité/commissie te verschijnen en er berecht te worden. Een eventuele
schorsing zal echter alleen slaan op individuele competities.
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Ingeval van niet naleving van D.15.2 zal aan de betrokken speler een geldboete worden
opgelegd.

D.16

INRICHTING - OPBOD - AANBESTEDING

D.16.1

De inrichting van de individuele kampioenschappen van België kan toevertrouwd worden
aan een club of aan een inrichtend comité.

D.16.2

In dit geval zal men overgaan tot een aanbesteding.

D.16.3

In uitzonderlijke gevallen mag de R.V.B. mits akkoord van de N.R. de inrichting van de
Belgische kampioenschappen geheel of gedeeltelijk toewijzen aan een Vleugel of aan een
provincie, zonder over te gaan tot opbod en toewijzing.
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.E.
TORNOOIEN
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E.

TORNOOIEN

E.1

OMSCHRIJVING
Tornooien zijn competities waarvan de organisatie wordt voorbehouden aan clubs en
comités.

E.2

MACHTIGING

E.2.1

Uitgezonderd wanneer het gaat om een tornooi uitsluitend voorbehouden aan de leden van
één club, moeten alle tornooien goedgekeurd worden door de N.T&E.C. of het bevoegd
P.C.

E.2.2

Als een tornooi open staat voor spelers aangesloten bij een buitenlandse Bond, maar
erkend door de I.T.T.F. is de toelating vereist van de afgevaardigde voor internationale
betrekkingen.

E.2.3

Enkel de tornooien met A- reeksen staan onder het toezicht van de N.T&E.C.

E.2.4

De andere tornooien staan onder toezicht van het betrokken P.C.

E.3

OPMAKEN VAN DE KALENDER

E.3.1

Tornooien van 1ste categorie (met A- reeks)

E.3.11

De clubs en de comités die in de loop van het volgend sportseizoen dergelijk tornooi wensen
in te richten moeten uiterlijk tegen 15 december aan de verantwoordelijke van de N.T&E.C.
een schriftelijke aanvraag richten met afschrift aan de provinciale secretaris en minstens
drie maanden voor de datum van het tornooi bij de N.R. & A.C. de aanstelling van een
hoofdscheidsrechter aanvragen.

E.3.12

Alleen de clubs die aanspraak maken op een zelfde datum worden samengeroepen voor
een vergadering met de NT&EC dat na het horen van de verschillende standpunten,
soeverein zal beslissen.

E.3.13

Uiterlijk tegen 15 februari wordt een lijst van de A- tornooien verzonden aan de provinciale
secretarissen.

E.3.14

Deze lijst verschijnt eveneens in de Officiële Tijdschriften.

E.3.2

Tornooien van 2de categorie (zonder A- reeks)

E.3.21

De clubs en comités die in de loop van het volgend sportseizoen dergelijk tornooi wensen
in te richten moeten aan de verantwoordelijke van het P.C. vóór de datum bepaald door het
P.C. een schriftelijke aanvraag richten.

E.3.22

Vanaf het verschijnen van de lijst van de A- tornooien mogen de provinciale secretarissen
de lijst opmaken van de tornooien van 2de categorie die in hun provincie mogen ingericht
worden.

E.4

CONCURRENTIE

E.4.1
E.4.2

geschrapt.
geschrapt.

E.5

VOORKEUR BIJ EEN ZELFDE DATUM
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E.5.1

Prioriteit mag slechts worden verleend voor het toewijzen van een tornooi van dezelfde
categorie aan een club of een comité wier tornooi sedert ten minste drie jaar op dezelfde
datum of tijdspanne in de sportkalender voorkomt.

E.5.2

Aan de inrichter die geen voldoening heeft gekregen voor een bepaald sportseizoen zal het
volgend jaar prioriteit verleend worden bij gebeurlijke concurrentie met dezelfde club inzake
datum.

E.6

AANTAL TORNOOIEN PER CLUB

E.6.1

Een zelfde club mag slechts twee tornooien per seizoen inrichten waaronder slechts één
van eerste categorie.
Voor zover de kalender het toelaat, kan het provinciaal comité toelaten dat een club één of
meerdere bijkomende tornooien van tweede categorie inricht.

E.6.2

Een tornooi georganiseerd over twee dagen wordt als één tornooi beschouwd, omdat
slechts één toelatingsnummer wordt verleend. Het inrichten van dezelfde reeksen (geheel
of gedeeltelijk) op de eerste en de tweede dag is verboden.

E.6.3

Tussen het inrichten van twee tornooien door een zelfde club moet er ten minste een
tijdspanne van zes dagen liggen.

E.7

TORNOOIREGLEMENT

E.7.1

Het tornooireglement van een tornooi van eerste categorie moet ingediend worden bij de
afgevaardigde van de NT&EC en dit tenminste zes weken voor de datum waarop het tornooi
plaats vindt.

E.7.2

Het reglement van een tornooi van tweede categorie moet ingediend worden bij de
afgevaardigde van het P.C. en dit binnen de door het P.C. vastgestelde termijn.

E.7.3

Een exemplaar wordt binnen de tien dagen aan de inrichters teruggestuurd hetzij
goedgekeurd, hetzij met opmerkingen.

E.7.4

In dit laatste geval moet de inrichter zijn reglement aanpassen, hierbij rekening houdend
met de gemaakte opmerkingen.

E.7.5

Pas vanaf dit ogenblik mag het reglement, voorzien van zijn toelatingsnummer, verspreid
worden.

E.8

WAARBORG

E.8.1

Zowel voor tornooien van eerste categorie, als voor deze van tweede categorie, moet een
waarborg gestort worden op de financiële rekening van het betrokken P.C.

E.8.2

Deze som moet in het bezit zijn van het betrokken P.C. vóór de uiterste datum die voor het
insturen van de aanvragen werd vastgesteld.

E.8.3

De waarborg wordt in geen geval teruggestort.

E.9

PROVINCIALE BIJDRAGE

E.9.1

Binnen de acht dagen na afloop van het tornooi moet de inrichter een bijdrage van vijftien
procent op het totaal bedrag van de inschrijvingsrechten, storten op de rekening van het
betrokken P.C. Het betrokken P.C. mag hiervan afwijken, zonder de vijftien procent te
overschrijden.

E.9.2

geschrapt.
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E.9.3

Als tegenprestatie stelt het P.C. vier scheidsrechters ter beschikking van de
hoofdscheidsrechter van een tornooi van eerste categorie. Deze scheidsrechters zijn ertoe
gehouden op te treden gedurende het ganse verloop van het tornooi en meer in het
bijzonder tijdens de halve finales en de finales van de opperste reeksen.

E.9.4

Het bedrag van de waarborg waarvan sprake in E.8 wordt afgetrokken van de provinciale
bijdrage.

E.10

AANTAL INGERICHTE REEKSEN
Met uitzondering van "open" reeksen, waarvan de inrichting niet toegelaten is, staan de
inrichters volledig vrij het aantal en de aard van de reeksen te bepalen.

E.11

MAXIMUM AANTAL TOELAATBARE INSCHRIJVINGEN
Een inrichter mag maximum slechts drie inschrijvingen per uur en per tafel aanvaarden en
moet bij zijn berekening van het maximum aantal, 20 uur als afsluitingstijd in aanmerking
nemen.
Voorbeeld: voor een tornooi dat aanvangt om 9 uur en gespeeld wordt op 5 wedstrijdtafels
mag men slechts 3 x 5 (tafels) x 11 (uren) = 165 inschrijvingen aanvaarden.

E.12

TORNOOITABELLEN

E.12.1

De tabellen moeten opgemaakt worden op officiële formulieren.

E.12.2

De hoofdscheidsrechter is er toe gehouden het aanvang- en het slotuur van elke reeks op
de tabellen te vermelden.

E.12.3

Uiterlijk de dag nà het tornooi van eerste categorie stuurt de hoofdscheidsrechter de
tabellen naar de verantwoordelijke van de N.T&E.C.

E.12.4

Bij de ontvangst van de tabellen, zorgt deze verantwoordelijke voor het ingeven van de
uitslagen.

E.12.5

De originele tabellen worden in het federaal bureau bewaard.

E.13

OPMAKEN VAN DE TABELLEN

E.13.1

De opstelling van de tabellen moet gebeuren:
in een openbare plaats;
binnen de drie dagen die volgen op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen;
op de dag, het uur en de plaats aangeduid in het tornooireglement;
in aanwezigheid van de hoofdscheidsrechter.

E.13.2

Op de tabellen moeten de spelers gerangschikt worden volgens hun klassering, waarbij het
nummer 1 wordt toegekend aan de speler met de hoogste klassering, het nummer 2 aan
de speler wiens klassering hierna het hoogst is, en zo verder en mits verplicht gebruik te
maken van de roosters afgebeeld onder E.26.

E.13.3

Bij gelijke klassering stelt men de spelers op naar believen, met nochtans inachtneming van
E.13.5 en E.13.6.

E.13.4

In de reeks A wordt op het aanvangsuur van die reeks door de hoofdscheidsrechter een
lottrekking gehouden onder de ingeschreven A- spelers, de lottrekking verloopt als volgt:

E.13.41

de hoofdscheidsrechter heeft op de tabellen zoveel plaatsen voorbehouden als er
ingeschreven A- spelers zijn;
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E.13.42

de hoofdscheidsrechter stelt een lijst op van de ingeschreven en aanwezige spelers "reeks
A" in dalende volgorde van hun klassering en met inachtneming van volgende ranglijsten:
1. Wereldranglijst (150 eersten)
2. Belgische A ranglijst.
Wanneer twee spelers op de Belgische A ranglijst een gelijke klassering hebben wordt hun
rangorde op de bewuste lijst als volgt bepaald:
- bij gelijke rangschikking heeft een Belg voorrang op een gelijkgestelde;
- bij gelijke rangschikking tussen twee of meer spelers van vreemde nationaliteit wordt
hun rangorde door lottrekking bepaald.

E.13.43

de speler die de eerste plaats op die lijst inneemt, wordt als eerste op de tabel geplaatst;

E.13.44

de speler die de tweede plaats op die lijst inneemt, wordt als tweede op de tabel geplaatst;

E.13.45

er wordt overgegaan tot lottrekking voor de plaatsen 3 en 4 tussen de spelers die op de
derde en vierde plaats voorkomen op de bewuste lijst;

E.13.46

er wordt overgegaan tot lottrekking voor de plaatsen 5, 6, 7 en 8 tussen de spelers die de
plaatsen 5, 6, 7 en 8 innemen op de bewuste lijst;

E.13.47

er wordt overgegaan tot lottrekking voor de plaatsen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 tussen
de spelers die de plaatsen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 innemen op de bewuste lijst;

E.13.48

deze werkwijze wordt voortgezet tot uitputting van de aanwezige A- spelers en dit voor elk
niveau.

E.13.5

Leden van een zelfde club, van een zelfde provincie verschillend van deze waarin het
tornooi plaats heeft of van een zelfde stad indien het gaat om vreemdelingen, mogen elkaar
in geen geval ontmoeten in de eerste ronde en, indien het aantal inschrijvingen het toelaat,
ook niet in de eerste twee ronden.

E.13.6

De tegenstrevers in de eerste ronde van een bepaalde reeks, mogen elkaar niet ontmoeten
in de eerste ronde van een andere reeks.

E.13.7

Om het even welke vervalsing vastgesteld bij het opmaken en uitwerken van een
tornooitabel (o.a. het niet uitvoeren van een lottrekking wanneer men hiertoe gehouden is,
het onrechtmatig toevoegen van namen, het noteren van fictieve uitslagen, enz.) zal door
de N.T&E.C. of door het bevoegd P.C. bestraft worden.

E.14

DEELNAME

E.14.1

De tornooien zijn voorbehouden aan spelers die aangesloten zijn bij een van de twee
Vleugels van de vzw K.B.T.T.B. of bij een buitenlandse Bond erkend door de I.T.T.F.

E.14.2

De inrichters mogen een reeks voor niet aangeslotenen voorzien, die echter uitsluitend in
deze reeks mogen spelen.

E.14.3

Het reglement, het programma en de reclame moeten duidelijk melding maken van wat
voorafgaat (E.14.1 en E.14.2).

E.15

INSCHRIJVINGEN

E.15.1

De inschrijvingen moeten gebeuren in strikte overeenstemming met het tornooireglement.

E.15.2

Voor elke speler moet de inschrijving omvatten:

E.15.21

naam en voornaam;

E.15.22

zijn klassering;
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E.15.23

zijn geboortedatum, wanneer de speler inschrijft in een leeftijdscategorie;

E.15.24

de club waartoe hij behoort;

E.15.25

de reeks of de twee reeksen waarvoor hij zich, per organisatiedag, inschrijft.

E.15.3

Zij moeten ingediend worden bij de persoon die hiervoor door het inrichtend comité werd
aangeduid (in casu de hoofdscheidsrechter) uiterlijk vier dagen voor de datum van het
tornooi. Geen enkele afwijking kan toegestaan worden.
Deze beschikkingen dienen in het tornooireglement opgenomen te worden.

E.15.4

Een senior:

E.15.41

moet zich inschrijven in de reeks die overeenstemt met zijn klassering;

E.15.42

mag zich desgewenst inschrijven in een tweede reeks met volgende keuzemogelijkheden:

E.15.42.1 in de reeks die onmiddellijk hoger is dan de reeks van zijn klassering;
E.15.42.2 in de reeks "speciaal" (indien voorzien) van zijn klassering;
E.15.42.3 in een reeks "dubbel" (indien voorzien).
E.15.5

De speler van een leeftijdscategorie mag zich in maximum twee reeksen inschrijven, te
weten:

E.15.51

als hij zijn leeftijdsreeks gekozen heeft als verplichte keuze, mag hij zich nog inschrijven in
de reeks die overeenstemt met zijn klassering:
als hij de reeks van zijn klassering gekozen heeft als verplichte keuze, zie dan E.15.42.

E.15.52
E.15.53

De Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, (jongens en meisjes) die nog niet
gerangschikt zijn, mogen zich in twee leeftijdsreeksen inschrijven, te weten:

E.15.53.1 een niet-gerangschikte Preminiem: in Preminiemen en in Miniemen;
E.15.53.2 een niet-gerangschikte Miniem: in Miniemen en in Cadetten;
E.15.53.3 een niet-gerangschikte Cadet: in Cadetten en in Junioren;
E.15.53.4 een niet-gerangschikte Junior: in Junioren en in Jeugd -21.
E.15.6

Een speler mag zich in geen enkel geval inschrijven in de reeks die hoger is dan die van
zijn klassering, indien hij niet is ingeschreven in de reeks van zijn eigen klassering.

E.15.7

In een dubbelspel speelt de ploeg in de reeks van de speler met de hoogste klassering.

E.15.8

Een dame mag niet inschrijven in een Herenreeks.

E.15.9

In de reeks "speciaal" mogen enkel de spelers inschrijven met een klassering gelijk aan die
van de ingerichte reeks.

E.15.91

De inschrijving van een speler aangesloten bij een buitenlandse Bond mag nooit aanvaard
worden in een reeks niet gerangschikten.

E.15.92

Spelers aangesloten bij een buitenlandse Bond moeten in de tabellen opgenomen worden
onder de klassering die hen toegekend is in hun eigen land.
Voorbeeld:
15 F, 30 LUX, E NL
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E.15.93

De ouderdom van de spelers aangesloten bij een buitenlandse Bond die zich inschrijven in
de leeftijdscategorieën, moet nagezien worden vooraleer zij de competitie mogen
aanvangen, daar de leeftijdsgrenzen verschillend zijn van land tot land.

E.16

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

E.16.1

Lokalen:
De tornooien van eerste categorie moeten verplichtend plaats vinden in lokalen
goedgekeurd door de N.T&E.C. (bij voorkeur sporthallen).

E.16.2

Minimum ruimte tussen de tafels of tussen tafel en muren

E.16.21

Tornooi van eerste categorie

E.16.22

Tornooi van tweede categorie tot en met B- reeks : 2,00m

E.16.23

Tornooi van tweede categorie tot en met C- reeks : 1,50m

E.16.3

Speelruimte

E.16.31

Tornooi van eerste categorie :

10m lengte

E.16.32

Tornooi van tweede categorie:

9m lengte

E.16.4

Minimum aantal tafels in dezelfde zaal

E.16.41

Tornooi van eerste categorie:
ingericht op één dag:
10 tafels
ingericht op twee dagen:
8 tafels

E.16.42

Tornooi van tweede categorie:
tornooi met B- reeks :
6 tafels
tornooi met C- reeks :
4 tafels

E.16.5

Voorbehouden ruimten

E.16.51

er dient een afzonderlijke ruimte voorzien te worden voor de hoofdscheidsrechter en zijn
adjuncten;

E.16.52

voor de wachtende spelers (wachtkamer);

E.16.53

er dient een afzonderlijke ruimte voorzien te worden voor de toeschouwers.

E.16.6

Lichtsterkte
Er moet minstens 250 lux gemeten worden op het tafeloppervlak.

E.16.7

Scoreborden
Het gebruik van scoreborden aan alle tafels is verplichtend.

E.17

KLEEDKAMERS

: 2,50m

Er moeten afzonderlijke kleedkamers ter beschikking gesteld worden voor Dames en voor
Heren.

E.18

GESCHRAPT

E.19

VERLOOP VAN EEN TORNOOI
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E.19.1

Er moet een tijdsverschil zijn van minstens één uur tussen het aanvangsuur van een reeks
"speciaal" en de reeks van dezelfde klassering.

E.19.2

Iedere reeks moet aanvangen op het uur dat in het tornooireglement is voorzien en moet
zonder onderbreking gespeeld worden.

E.19.3

De laatste wedstrijd van een tornooi moet vóór 21 uur aanvangen.

E.19.4

De finale van de laatste reeks "jeugd" moet vóór 18 uur aanvangen.

E.19.5

Desgevallend moet de inrichtende club of de hoofdscheidsrechter, de clubsecretaris van de
ingeschreven spelers verwittigen, dat er uitzonderlijke schikkingen getroffen zijn om een
vlot verloop te verzekeren.

E.20

HOOFDSCHEIDSRECHTERS

E.20.1

De hoofdscheidsrechters voor tornooien van eerste categorie moeten erkend en aanvaard
zijn door de nationale arbitragecommissie.

E.21

SANCTIES EN GELDELIJKE STRAFFEN

E.21.1

Wanneer de voorschriften van E.2.2, E.6, E.8.2, E.10, E.11, E.13.1, E.14, E.15 en E.16 niet
nageleefd worden, kan de machtiging om het volgend sportseizoen het tornooi in te richten,
ingetrokken worden.

E.21.2

Overtredingen tegen E.19.3 en E.19.4 worden bestraft met een boete.

E.21.3

Bij overtreding tegen E.11:

E.21.31

worden de overtollige inschrijvingsgelden verbeurd verklaard;

E.21.32

wordt de provinciale bijdrage (E.9.1) op het geheel van de inschrijvingen berekend (dus ook
op de overtollige).

E.21.4

Deze boeten of bijdragen zijn betaalbaar:
- voor de tornooien van eerste categorie: aan de nationale thesaurie;
- voor de andere tornooien: aan de provinciale thesaurie.

E.21.5

De NT&EC of het bevoegd P.C. treft de passende maatregelen tegen iedere inrichter die
de voorschriften van onderhavig reglement overtreedt.

E.22

GESCHRAPT

E.23

TORNOOIVERSLAG

E.23.1

Binnen de week na het afsluiten van het tornooi zal de hoofdscheidsrechter naar de
verantwoordelijke van de N.T&E.C. (tornooi van eerste categorie) of naar de
verantwoordelijke van het P.C. (andere tornooien) een tornooiverslag zenden.
Het formulier "ad hoc" wordt samen met het goedgekeurd tornooireglement aan de
secretaris van de inrichtende club toegestuurd.

E.23.2

Wat de tornooien van eerste categorie betreft, zal de verantwoordelijke van de N.T&E.C.
binnen de drie weken die volgen op het tornooi, een exemplaar van het tornooiverslag aan
de provinciale secretaris toesturen.

E.24

ARBITRAGE

E.24.1

De winnaar brengt het wedstrijdbriefje naar de hoofdscheidsrechter. Hij is verantwoordelijk
voor de juistheid van de ingevulde uitslag. Vervolgens brengt hij het wedstrijdbriefje voor
- 72 -

Editie 01/07/2020

de volgende wedstrijd naar de tafel waar hij zojuist zijn wedstrijd heeft betwist. De verliezer
die bewust de plaats van de winnaar inneemt wordt door de hoofdscheidsrechter uit de
wedstrijd genomen zodra de verwisseling wordt vastgesteld.
Er is geen verhaal mogelijk t.o.v. de hoofdscheidsrechterbeslissing.
E.24.2

De verliezer behoudt de bal en is verplicht aan de tafel te blijven om de volgende wedstrijd
te leiden, tenzij tegenbericht van de hoofdscheidsrechter.
In geval van een poule, blijft de speler die laatste werd in de poule, aan de tafel om de
volgende wedstrijd te leiden, tenzij tegenbericht van de hoofdscheidsrechter.

E.24.3

In geval van niet naleving van E.24.1 en E.24.2 wordt de speler geschrapt voor verdere
deelname aan het tornooi.

E.24.4

In geval van niet naleving van E.24.1 zal hij opgeroepen worden om voor het (de)
bevoegd(e) comité/commissie te verschijnen en er berecht te worden. Een eventuele
schorsing zal echter alleen slaan op individuele competities.
Ingeval van niet naleving van E.24.2 zal aan de betrokken speler een geldboete worden
opgelegd.

E.25

MODELREGLEMENT VOOR TORNOOI
- Naam van de inrichter
- Tornooi comité
- Hoofdscheidsrechter
1.

Datum van het tornooi.

2.

Aanduiding en adres van de wedstrijdzaal.

3.
Het tornooi is uitsluitend voorbehouden aan de leden van één van de Vleugels van
de vzw K.B.T.T.B. en aan de spelers aangesloten bij een Bond die door de I.T.T.F. erkend
is. Desgevallend moet iedereen zijn identiteitsbewijs voorleggen.
4.

Het tornooi is aanvaard onder toelating nr. ...

5.

Het tornooi omvat de volgende reeksen:

6.

Uurrooster der reeksen.

7.

Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen en statuten van de K.B.T.T.B.

8.

Men speelt op (aantal en kleur) tafels en met (kleur) ballen (merk).

9.
De wedstrijden worden gespeeld naar drie gewonnen sets, behalve ... die in vier
gewonnen sets betwist worden.
10.
De verliezer behoudt de bal, blijft aan tafel en fungeert bij een volgende wedstrijd
als scheidsrechter. De winnaar brengt de uitslag naar de hoofdscheidsrechter en brengt het
volgend wedstrijdbriefje naar dezelfde tafel waar hij zijn wedstrijd pas betwist heeft. Door
deelname aan het tornooi verklaart hij dit reglement na te leven en stelt hij zich bij weigering
bloot aan sancties.
11.

Inschrijvingen worden enkel schriftelijk aanvaard bij de Heer ... en tot ...
Een inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, klassering en clubnaam,
alsook de geboortedatum voor de spelers die deelnemen aan de leeftijdscategorieën.
De tabellen worden opgemaakt op ... te ... uur in het lokaal van ... (verplichtend een
openbare plaats).
12.

Een speler mag slechts inschrijven in zijn reeks en in de reeks onmiddellijk hoger.
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Om tot een tweede reeks toegelaten te worden moet de speler deelnemen aan de
reeks voorbehouden aan zijn klassering.
Als hij dit wenst, mag een preminiem, miniem, cadet, junior of jeugd -21 enkel
inschrijven in zijn leeftijdscategorie. Zij zijn niet verplicht in een andere reeks in te schrijven.
Enkel niet-geklasseerde preminiemen, miniemen, cadetten en junioren mogen in
twee leeftijdscategorieën inschrijven.
13.
Volgende prijzen zullen na afloop van de verschillende reeksen aan de winnaars
uitgereikt worden:
14.

Uitrusting van de spelers: sporthemd, short of sportrok en sportpantoffels.

15.
De kleur van het sporthemd, de short of de sportrok moet duidelijk verschillen van
de kleur van de gebruikte bal.
16.

Het is verboden te roken in de sportzaal.

17.
Het inrichtend comité verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van ongevallen,
diefstal of verlies.
18.
De hoofdscheidsrechter treft alle nodige beslissingen om het goede verloop van het
tornooi te waarborgen.
Adjunct-hoofdscheidsrechter:
Commissarissen:
Persafgevaardigden:
Toegelaten door
van de vzw K.B.T.T.B. onder nr
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E.26

ROOSTERS VOOR HET OPMAKEN VAN TABELLEN
1 à 8
deelnemers

1

1 à 16
deelnemers

1

16
9

8

8

5

5

12
13

4

4

3

3

14
11

6

6

7

7

10
15

2

2

1 à 32
deelnemers

1 à 64 deelnemers
2 tabellen

1 à 128 deelnemers
4 tabellen

tabel 1

tabel 1

tabel 2

Tabel 2

tabel 3

tabel 4

1
32
17
16

1
64
33
32

3
62
35
30

1
128
65
64

5
124
69
60

3
126
67
62

7
122
71
58

9
24
25
8

17
48
49
16

19
46
51
14

33
96
97
32

37
92
101
28

35
94
99
30

39
90
103
26

5
28
21
12

9
56
41
24

11
54
43
22

17
112
81
48

21
108
85
44

19
110
83
46

23
106
87
42

13
20
29
4

25
40
57
8

27
38
59
6

49
80
113
16

53
76
117
12

51
78
115
14

55
74
119
10

3
30
19
14

5
60
37
28

7
58
39
26

9
120
73
56

13
116
77
52

11
118
75
54

15
114
79
50

11
22
27
6

21
44
53
12

23
42
55
10

41
88
105
24

45
84
109
20

43
86
107
22

47
82
111
18

7
26
23
10

13
52
45
20

15
50
47
18

25
104
89
40

29
100
93
36

27
102
91
38

31
98
95
34

15
18
31
2

29
36
61
4

31
34
63
2

57
72
121
8

61
68
125
4

59
70
123
6

63
66
127
2
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1 à 256 deelnemers, 8 tabellen
tabel 1

tabel 2

tabel 3

tabel 4

tabel 5

tabel 6

tabel 7

tabel 8

1
256

9
248

5
252

13
244

3
254

11
246

7
250

15
242

129
128

137
120

133
124

141
116

131
126

139
118

135
122

143
114

65
192

73
184

69
188

77
180

67
190

75
182

71
186

79
178

193
64

201
56

197
60

205
52

195
62

203
54

199
58

207
50

33
224

41
216

37
220

45
212

35
222

43
214

39
218

47
210

161
96

169
88

165
92

173
84

163
94

171
86

167
90

175
82

97
160

105
152

101
156

109
148

99
158

107
150

103
154

111
146

225
32

233
24

229
28

237
20

227
30

235
22

231
26

239
18

17
240

25
232

21
236

29
228

19
238

27
230

23
234

31
226

145
112

153
104

149
108

157
100

147
110

155
102

151
106

159
98

81
176

89
168

85
172

93
164

83
174

91
166

87
170

95
162

209
48

217
40

213
44

221
36

211
46

219
38

215
42

223
34

49
208

57
200

53
204

61
196

51
206

59
198

55
202

63
194

177
80

185
72

181
76

189
68

179
78

187
70

183
74

191
66

113
144

121
136

117
140

125
132

115
142

123
134

119
138

127
130

241
16

249
8

245
12

253
4

243
14

251
6

247
10

255
2
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.F.
CRITERIUM
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F.

CRITERIUM

F.1

DEFINITIE
Een criterium is een sportproef die zich geheel of voornamelijk afspeelt onder de vorm van
groepen in dewelke elke speler er toe gehouden is alle andere spelers uit dezelfde groep
te ontmoeten; de eindfase kan eventueel betwist worden met uitschakeling, rechtstreeks of
niet.

F.2

NATIONALE ORGANISATIES DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK ONDER
CRITERIUMVORM GEORGANISEERD ZIJN
-

Nationaal jeugdcriterium;
Jeugd Top 12

Deze opsomming is niet beperkend en, waar nodig, wordt het specifiek reglement voor elk
van die inrichtingen op het gepaste ogenblik bekendgemaakt.

F.3

RANGSCHIKKING

F.3.1

Een overwinning levert 2 punten op, een nederlaag 1 punt indien de wedstrijd werd
gespeeld en 0 punten voor een niet-gespeelde of niet beëindigde wedstrijd.

F.3.2

In elke groep wordt de rangschikking opgemaakt in functie van het aantal behaalde
wedstrijdpunten.

F.3.3

Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten behalen, wordt hun onderlinge
positie als volgt bepaald:

F.3.31

men beschouwt achtereenvolgens de verhouding tussen hun gewonnen en verloren
wedstrijden, nadien tussen gewonnen en verloren sets en uiteindelijk tussen gewonnen en
verloren punten en dit zover als nodig om de doorslag te geven, daarbij rekening houdend
met volgende punten:

F.3.32

enkel de uitslagen van de wedstrijden tussen de spelers die eindigen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten komen in aanmerking;

F.3.33

indien in om het even welk stadium van de berekening de positie van een of meerdere
spelers kan bepaald worden, terwijl de andere nog steeds gelijk staan, worden de uitslagen
van de wedstrijden waaraan die speler (s) deelnam (en), uitgesloten van alle verdere
berekeningen die nodig zijn om de volgorde te bepalen zoals voorzien in F.3.31 en F.3.32.

F.3.34

in geval van volkomen gelijke stand wordt de positie van de spelers door loting bepaald.

F.3.4

wanneer een wedstrijd niet gespeeld of niet beëindigd werd en het nodig is rekening te
houden met gewonnen en verloren sets en punten, worden aan de speler die als winnaar
wordt verklaard voldoende punten toegewezen om de wedstrijd te beslissen. Aldus wordt
de winnaar van een niet-gespeelde wedstrijd geacht gewonnen te hebben met 3-0 in de
sets en met 11-0 in elke set. Indien nochtans een wedstrijd gedeeltelijk werd gespeeld en
werd opgegeven in het voordeel van een speler, worden alle gescoorde punten in
aanmerking genomen. Indien de speler die geacht wordt winnaar te zijn bv. in de 5de set
leidt met 8-6, zal de uitslag opgetekend worden als bv. 11-x, x-11, x-11,11-x, 11-6.
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F.4 NATIONAAL JEUGDCRITERIUM
F.4.1 NATIONAAL JEUGDCRITERIUM JONGENS.
Het nationaal Criterium wordt betwist in één kwalificatieronde en drie fasen volgens het
schema hierna:
Indeling van de spelers.
De spelers worden ingedeeld in vier hoofdafdelingen
Bijkomende afdelingen kunnen door de N.T.& E.com voorzien worden voor afzonderlijke
reeksen miniemen en preminiemen.
Zij zullen ten hoogste 17 jaar oud zijn op 31 december van het lopend sport seizoen.
Verdeling van de reeksen per afdeling.
Afdeling 1:
Afdeling 2:
Afdeling 3:
Afdeling 4:

Afdeling 5:

Afdeling 6:

Afdeling 7:

Afdeling 8:

Afdeling 9

eén reeks van 8 spelers.
twee reeksen van elk 8 spelers.
drie reeksen van elk 8 spelers.
tussen 3 à 6 reeksen van elk 8 spelers.
(Het aantal reeksen wordt in het begin van het sportseizoen bepaald
naargelang het aantal inschrijvingen.)
één reeks miniemen,genaamd afdeling MIN1, van 8 spelers.
Zij zullen ten hoogste 12 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
één reeks miniemen, genaamd afdeling MIN2 van 8 spelers.
.Zij zullen ten hoogste 12 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
één reeks miniemen, genaamd afdeling MIN3 van 8 spelers.
Zij zullen ten hoogste 12 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
één reeks preminiemen, genaamd PREMIN1, van 8 spelers.
Zij zullen ten hoogste 10 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
één reeks preminiemen, genaamd PREMIN2, van elk 8 spelers.
Zij zullen ten hoogste 10 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.

OPMERKING 1° De miniemen 2de jaars die eindigen bij de eerste twintig van de Y.R
jongeren van het vorige seizoen zijn startgerechtigd het daaropvolgend jaar
in afdeling 4, als ze niet in een hogere reeks weerhouden worden en op
voorwaarde dat ze aan het nationaal jeugdcriterium voor het vorig jaar
hebben deelgenomen.
2° De afdelingen 5,6,7, 8 en 9 worden gevormd door spelers welke
zich via de kwalificatieronde geplaatst hebben.
Deze kwalificatieronde wordt betwist minimum 2 weken voor de eerste fase
van het nationaal criterium.
Spelers die zich rechtmatig geplaatst hebben voor afdelingen 2,3 en 4 zijn
vrijgesteld van deze kwalificatieronde..
Stijgen en dalen.
Bij het einde van iedere fase zullen de spelers op volgende wijze van de ene afdeling naar
de andere overgaan.
Specifiek.
Afdeling 1.
Drie dalers.
Afdeling 2.
De winnaars van beide reeksen stijgen, de tweede van elke reeks spelen
één testwedstrijd voor een bijkomende stijger.
Drie dalers in elke reeks.
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Afdeling 3.

Afdeling 4.

Afdeling 5

Afdeling 6

Afdeling 7:

Afdeling 8:

Afdeling 9:

Stijgers: 2 stijgers per reeks
Dalers:
A) Indien 3 reeksen afd. 4
2 dalers per reeks
B) Indien 4 reeksen afd. 4
2 dalers per reeks
C) Indien 5 reeksen afd 4
3 dalers per reeks.
D) Indien 6 reeksen afd 4
2 dalers per reeks.
Stijgers:
A) Indien 3 reeksen
2 stijgers per reeks
B) Indien 4 reeksen
Winnaars stijgen.
Testmatch 2de A-D en B-C winnaars stijgen.
C) Indien 5 reeksen afd 4
Winnaars stijgen.
Slechtste 2de is 1ste reserve voor afdeling 3
De vier andere stijgen.
D) Indien 6 reeksen afd 4
Winnaars stijgen.
Dalers :
A) Indien 3 reeksen
3 dalers.
B) Indien meer dan 3 reeksen
2 dalers per reeks.
Stijgers : 2 stijgers.
Dalers :
2 dalers – er kunnen bijkomende dalers zijn indien er Min of
Prem dalers zijn uit afdeling 4.
Stijgers : 2 stijgers
Dalers : 2 dalers er kunnen bijkomende dalers zijn indien er meer dalers
zijn uit afdeling 5.
Stijgers : 2 stijgers
Dalers : 2 dalers – er kunnen bijkomende dalers zijn indien er meer dalers
zijn uit afdeling 6.
Stijgers : 2 stijgers
Dalers : 2 dalers er kunnen bijkomende dalers zijn indien meer Premin
dalers zijn uit afdeling 7.
Stijgers : 2 stijgers.
Dalers : 2 dalers er kunnen bijkomende dalers zijn indien meer Premin
dalers zijn uit afdeling 7.

Opmaken van de afdelingen.
Eerste fase van elk sportseizoen.
Afdeling 1 tot en met 4.
1° Voor de eerste fase van elk sportseizoen worden de spelers in de
verschillende afdelingen ingedeeld in functie van de rangschikkingen van
de laatste fase van het vorig sportseizoen, daarbij rekening houdend met
de stijgers.
2° Op voorstel van beide technische directeurs en na goedkeuring van de
Nationale Technische en Evenementencommissie en de Raad van bestuur
kunnen wild-cards toegewezen worden aan spelers selecteerbaar voor de
nationale selectie.
3° Indien er voldoende vrije plaatsen zijn in eerste afdeling wordt de
verliezer van de testmatch eveneens weerhouden.
4° De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door nieuwe kandidaten en
dit rekening houdend met hun klassement.
5° Bij gelijk klassement wordt voorkeur gegeven aan de speler
+ het meest gunstig gerangschikt in de afdeling het voorbije seizoen,
+ de jongste.
Afdeling 5 tot en met 9.
1° Voor de eerste fase van elk sportseizoen worden de spelers in de
verschillende afdelingen ingedeeld in functie van de rangschikking van de
kwalificatiefase.
2° De eerste twee van de kwalificatieronde bij de miniemen stijgen naar
afdeling 4. De eerste twee van de kwalificatieronde van de reeks
preminiemen stijgen naar afdeling 7.
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3° De eerste twee van de eindstand van het vorige speeljaar in de
miniemen stijgen naar afdeling 4 voor de eerste fase. De eerste twee van
de eindstand in de preminiemen van het vorige speeljaar spelen de
kwalificaties van de miniemen.
4° Indien de eerste twee preminiemen van het vorige speeljaar zich niet
gunstig kunnen plaatsen bij de kwalificatiefase dan starten zij in afdeling 7
voor de eerste fase.
Tweede en derde fase van elk sportseizoen.
Afdeling 1 tot en met 4.
De vrijgekomen plaatsen in afdeling 4 worden ingenomen door :
de spelers die minimum 12 jaar zijn op 31 december van het
lopend sportseizoen.
de spelers met het hoogste klassement.
de jongste.
De N.C.T&E behoudt zich het recht om bij te hoge klassementsverschillen
(tussen de laatst ingeschreven en niet weerhouden spelers en de spelers
uitgeschakeld in fase 1 of 2) spelers uitgeschakeld in de fase 1 of 2 op te
vissen.
Klassementsverschil : minimum 3.
Volgorde van opvissen :
1) plaats 6
fase 1
2) plaats 7 fase 1
3) plaats 6
fase 2
4) plaats 8 fase 1
5) plaats 7
fase 2
5) plaats 8 fase 2
.Afdeling 7 en 9.
De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door de spelers welke zich
gunstig geplaatst hebben in de kwalificatiefase.
Rangschikking.
A. De rangschikking gebeurt conform de internationale reglementering :
2 punten voor een overwinning, 1 punt voor een nederlaag, 0 punten voor
een opgave of niet betwiste wedstrijd.
B. Als een speler afwezig is bekleedt hij automatisch de laatste plaats, en
hij daalt derhalve van reeks, uitgezonderd spelers die weerhouden werden
voor een nationale ploeg, een Kampioenschap ingericht door de ETTU of
ITTF, een trainingskamp georganiseerd door de ETTU of ITTF. Deze
spelers bezetten wel de laatste plaats doch dalen niet van reeks.
C. Een speler die een rode kaart oploopt, wordt automatisch laatste, hij
daalt van reeks en verliest al zijn wedstrijden.
D. De hoofdscheidsrechter sluit een speler automatisch uit na het bekomen
van een derde gele kaart.
Eindrangschikking van het nationaal criterium.
Wordt winnaar van het Nationaal Jeugdcriterium Jongens per categorie de
speler die het grootst aantal punten in zijn categorie vergaard heeft tijdens
de drie fasen.
Verdeling der punten :
1°
50
2°
5°
32
6°
9°
20
10°
13°
12
14°
17°
4
18°

45
28
18
10
2

3°
7°
11°
15°

40
25
16
8

4°
8°
12°
16°

36
22
14
6

Toekenning van de punten :
Een speler die niet deelneemt bekomt de punten toegekend aan zijn rechtmatige plaats.
UITGEZONDERD :
• de spelers die weerhouden worden voor een selectie van de
nationale ploeg, een Kampioenschap ingericht door ETTU/ITTF
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of een trainingskamp georganiseerd door de ETTU/ITTF. Deze
spelers bekomen punten op basis van de regels vastgelegd in
de selectienormen voor het Jeugdteam Europese
jeugdkampioenschappen.
Een speler die een rode kaart oploopt tijdens een der fasen bekomt voor
die fase geen punten.
Inschrijvingen.
-De inschrijvingen gebeuren op de door het N.C.T & E. ter beschikking
gestelde formulieren.
- Enkel spelers die maximum 17 jaar op 31 december van het lopend
sportseizoen kunnen zich inschrijven.
- Spelers die geschorst zijn voor deelname aan een individuele competitie
zullen niet opgesteld worden tijdens de periode van schorsing bij de
verschillende fasen van het nationaal criterium.
- De spelers die niet gekwalificeerd zijn om de provinciale of de nationale
kampioenschappen te betwisten, evenals de spelers die geselecteerd zijn
om de kleuren van een vreemd land te verdedigen zijn uitgesloten van
deelname.
- De 1ste jaar juniors moeten minimum een C0 klassement bezitten, de 2de
en 3de jaar juniors moeten minimum B6 geklasseerd zijn.
-Elke speler van minder dan 12 jaar die niet de Belgische nationaliteit bezit
en
geen vijf jaar verblijf heeft in België kan na advies van de NT&EC eventueel
weerhouden worden.
Kwalificatiefase miniemen en preminiemen.
Voor deze kwalificatiefase worden volgens de inschrijvingscriteria een
onbeperkt aantal deelnemers aanvaardt.
Ze worden onderverdeeld in verschillende poules rekening houdend met
het aantal inschrijvingen en verder, naargelang de behaalde plaats,
geplaatst in een tabel.
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F.4.2 NATIONAAL JEUGDCRITERIUM MEISJES.
Het nationaal Criterium wordt betwist in één kwalificatieronde en drie fasen volgens het
schema hierna:
Indeling van de speelsters.
De speelsters worden ingedeeld in drie hoofdafdelingen
Bijkomende afdelingen kunnen door de N.C.T&E. voorzien worden voor afzonderlijke
reeksen miniemen en preminiemen.
Zij zullen ten hoogste 17 jaar oud zijn op 31 december van het lopend sportseizoen.
Verdeling van de reeksen per afdeling.
Afdeling 1:
één reeks van 8 speelsters.
Afdeling 2:
twee reeksen van elk 8 speelsters.
Afdeling 3:
drie reeksen van elk 8 speelsters.
Afdeling 4:
een reeks miniemen,genaamd afdeling MIN1, van 8 speelsters.
Zij zullen ten hoogste 12 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
Afdeling 5:
één reeks miniemen, genaamd afdeling MIN2 van 8 speelsters.
Zij zullen ten hoogste 12 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
Afdeling 6:
één reeks preminiemen, genaamd PREMIN1, van 8 speelsters.
Zij zullen ten hoogste 10 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
Afdeling 7:
één reeks preminiemen, genaamd PREMIN2, van elk 8 speelsters.
Zij zullen ten hoogste 10 jaar oud zijn op 31 december van het lopend
sportseizoen.
OPMERKING: 1° De miniemen 2de jaars die eindigen bij de eerste twintig van de Y.R.
meisjes van het vorige seizoen zijn startgerechtigd het
daaropvolgend jaar in afdeling 3, als ze niet in een hogere reeks
weerhouden worden en op voorwaarde dat ze aan het criterium van
het vorig jaar hebben deelgenomen.
2° De afdelingen 4,5,6 en 7 worden gevormd door speelsters welke
zich via de kwalificatieronde geplaatst hebben.
Deze kwalificatieronde wordt betwist minimum 2 weken voor de
eerste fase van het nationaal criterium.
Speelsters die zich rechtmatig geplaatst hebben voor afdeling 2 en3
zijn vrijgesteld van deze kwalificatieronde.
Stijgen en dalen.
Bij het einde van iedere fase zullen de speelsters op volgende wijze van de ene afdeling
naar de andere overgaan.
Specifiek.
Afdeling 1.
Afdeling 2.

Afdeling 3.
Afdeling 4

Afdeling 5

Afdeling 6:

Drie dalers.
De winnaars van beide reeksen stijgen, de tweede van elke reeks spelen
één testwedstrijd voor en bijkomende stijger.
Drie dalers in elke reeks.
Stijgers
2 stijgers per reeks
Dalers:
3 dalers per reeks
Stijgers : 2 stijgers.
Dalers :2 dalers – er kunnen bijkomende dalers zijn indien
er Min of
Prem dalers zijn uit afdeling 3.
Stijgers : 2 stijgers
Dalers : 2 dalers er kunnen bijkomende dalers zijn indien er meer dalers
zijn uit afdeling 4.
Stijgers : 2 stijgers
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Afdeling 7:

Dalers : 2 dalers – er kunnen bijkomende dalers zijn indien er meer dan
twee prem dalers zijn uit afdeling 5.
Stijgers : 2 stijgers
Dalers : 2 dalers er kunnen bijkomende dalers zijn indien er meer dalers
zijn uit afdeling 6.

Opmaken van de afdelingen.
Eerste fase van elk sportseizoen.
Afdeling 1 tot en met 3.
1° Voor de eerste fase van elk sportseizoen worden de speelsters in de
verschillende afdelingen ingedeeld in functie van de rangschikkingen van
de laatste fase van het vorig sportseizoen, daarbij rekening houdend met
de stijgers.
2° Op voorstel van beide technische directeurs en na goedkeuring van de
Nationale Technische en Evenementencommissie en de Raad van Bestuur
kunnen wild-cards toegewezen worden aan speelsters selecteerbaar voor
de
nationale selectie.
3° Indien er voldoende vrije plaatsen zijn in eerste afdeling wordt de
verliezer van de testmatch eveneens weerhouden.
4° De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door nieuwe kandidaten en
dit rekening houdend met hun klassement.
5° Bij gelijk klassement wordt voorkeur gegeven aan de speelster
+ het meest gunstig gerangschikt het voorbije seizoen,
+ de jongste.
Afdeling 4 tot en met 7.
1°Voor de eerste fase van elk sportseizoen worden de speelsters in de
verschillende afdelingen ingedeeld in functie van de rangschikking van de
kwalificatiefase.
2° De eerste twee van de kwalificatieronde bij de miniemen stijgen naar
afdeling 3. De eerste twee van de kwalificatieronde van de reeks
preminiemen stijgen naar afdeling 5.
3° De eerste twee van de eindstand van het vorige speeljaar in de
miniemen stijgen naar afdeling 3 voor de eerste fase. De eerste twee van
de eindstand in de preminiemen van het vorige speeljaar spelen de
kwalificaties van de miniemen.
4° Indien de eerste twee preminiemen van het vorige speeljaar zich niet
gunstig kunnen plaatsen bij de kwalificaties dan starten zij in afdeling 5
voor de eerste fase.
Tweede en derde fase van elk sportseizoen.
Afdeling 1 tot en met 3.
De vrijgekomen plaatsen in afdeling 4 worden ingenomen door :
- de speelsters die minimum 12 jaar zijn op 31 december van het
lopend sportseizoen.
- de speelsters met het hoogste klassement.
- de jongste.
De N.C.T&E behoudt zich het recht om bij te hoge klassementsverschillen
(tussen de laatst ingeschreven en niet weerhouden speelsters en de
speelsters uitgeschakeld in fase 1 of 2) speelsters uitgeschakeld in de fase
1 of 2 weder op te vissen.
Klassementsverschil : minimum 3.
Volgorde van opvissen :
1) plaats 6
fase 1
2) plaats 7 fase 1
3) plaats 6
fase 2
4) plaats 8 fase 1
5) plaats 7
fase 2
6) plaats 8 fase 2
.Afdeling 5 en 7.
De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door de speelsters welke zich
gunstig geplaatst hebben in de kwalificatiefase.
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Rangschikking.
A. De rangschikking gebeurt conform de internationale reglementering :
2 punten voor een overwinning, 1 punt voor een nederlaag, 0 punten voor
een opgave of niet betwiste wedstrijd.
B. Als een speelster afwezig is bekleedt zij automatisch de laatste plaats,
en zij daalt derhalve van reeks, uitgezonderd speelsters die weerhouden
werden voor een nationale ploeg, een Open kampioenschap erkend door
de ETTU of ITTF, een trainingskamp georganiseerd door de ETTU of
ITTF. Deze speelsters bezetten wel de laatste plaats doch dalen niet van
reeks.
C. Een speelster die een rode kaart oploopt wordt automatisch laatste, zij
daalt van reeks en verliest al haar wedstrijden.
D. De hoofdscheidsrechter sluit automatisch elke speelster uit die een
derde gele kaart oploopt.
Eindrangschikking van het nationaal criterium.
Wordt winnares van het Nationaal Jeugdcriterium Meisjes per categorie de
speelster die het grootst aantal punten in haar categorie vergaard heeft
tijdens de drie fasen.
Verdeling der punten :
1°
50
2°
45
3°
40
4°
36
5°
32
6°
28
7°
25
8°
22
9°
20
10°
18
11°
16
12°
14
13°
12
14°
10
15°
8
16°
6
17°
4
18°
2
Toekenning van de punten :
Een speelster die niet deelneemt bekomt de punten toegekend aan haar
rechtmatige plaats.
UITGEZONDERD :
• de speelsters die weerhouden worden voor een selectie van de
nationale ploeg, een Open kampioenschap erkend door
ETTU/ITTF of een trainingskamp georganiseerd door de
ETTU/ITTF. Deze spelers bekomen punten op basis van de
regels vastgelegd in de selectienormen voor het Jeugdteam
Europese jeugdkampioenschappen.
Een speelster die een rode kaart oploopt tijdens een der fasen bekomt
voor die fase geen punten.
Inschrijvingen.
-De inschrijvingen gebeuren op de door het N.C.T&E ter beschikking
gestelde formulieren.
- Enkel speelsters die maximum 17 jaar op 31 december van het lopend
sportseizoen kunnen zich inschrijven.
- Speelsters die geschorst zijn voor deelname aan een individuele
competitie zullen niet opgesteld worden tijdens de periode van schorsing
bij de verschillende fasen van het nationaal criterium.
- De speelsters die niet gekwalificeerd zijn om de provinciale of de
nationale kampioenschappen te betwisten, evenals de speelsters die
geselecteerd zijn om de kleuren van een vreemd land te verdedigen mogen
niet deelnemen.
- De 1ste jaars juniores moten minimum een klassement C0 bezitten, de 2de
en 3de jaar juniors moeten minimum B6 geklasseerd zijn.
-Elke speelster van minder dan 12 jaar die de Belgische nationaliteit niet
bezit, en geen vijf jaar verblijf in België telt, kan op voorstel van de NT&EC
weerhouden.
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Kwalificatiefase miniemen en preminiemen.
Voor deze kwalificatiefase worden volgens de selectiecriteria een
onbeperkt aantal deelneemsters aanvaardt.
Ze worden, onderverdeeld in verschillende poules rekening houdend met
het aantal inschrijvingen en verder naargelang de behaalde plaats in een
tabel.,
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.G.
BEKER VAN BELGIË
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G.

BEKER VAN BELGIË

G.1

PRINCIPE
Elk speeljaar organiseert de vzw K.B.T.T.B.
- een Beker van België Heren, zonder handicap
- een Beker van België Dames, zonder handicap

G.2

ALGEMENE BEPALINGEN

G.2.1

De algemene reglementering van de interclubcompetitie (zowel super Heren als nationaal)
i.v.m. de kwalificatie van de spelers, de spelomstandigheden, de spelersuitrusting, de
hoofdscheidsrechter, het wedstrijdblad, de boeten en de andere sancties eveneens voor de
Bekers van België.

G.3

TOEGANKELIJKHEID

G.3.1

Alle mannelijke leden van een club aangesloten bij een van beide Vleugels kunnen aan de
Beker van België Heren deelnemen.

G.3.2

Alle vrouwelijke leden van een club aangesloten bij een van beide Vleugels kunnen aan de
Beker van België Dames deelnemen.

G.4

PLOEGEN

G.4.1

Er mag slechts één Heren- en/ of Damesploeg per club aan de Beker van België
deelnemen.

G.4.2

Een ploeg zal samengesteld worden uit drie spelers voor de enkelspelen (spelers in
dubbele aansluiting inbegrepen), waaraan een vierde speler mag toegevoegd worden om
het dubbelspel te betwisten. De spelers, zoals vermeld in G.3.1 en G.3.2, moeten voldoen
aan de voorschriften inzake kwalificatie zoals bepaald in C.18.21.
Slechts één speler in dubbele aansluiting mag in een ploeg worden opgesteld.

G.5

INSCHRIJVINGEN

G.5.1

De inschrijvingen worden uitsluitend bij de verantwoordelijke van de Nationale
Competitiecommissie ingediend.

G.5.2

De uiterste datum van inschrijving is vastgesteld op 15 augustus van het lopende seizoen.

G.5.3

Bij de inschrijving moet de club de weekdag aanduiden waarop zij de thuiswedstrijden zal
spelen.

G.5.4

Er wordt een inschrijvingsrecht per ploeg vastgesteld (zie lijst van inschrijvingsrechten).

G.6

SPELSYSTEEM

G.6.1

Een ontmoeting bestaat uit 6 enkelspelen en 1 dubbelspel.

G.6.2

Voor elke ontmoeting worden de drie spelers die een ploeg vormen vrij door de club
aangeduid.

.6.3

De kapiteins beslissen vóór aanvang van de bekerwedstrijd, welke letter wordt toegekend
aan iedere speler, de letters A, B, C (voor de thuisploeg) en de letters X, Y, Z (voor de
bezoekende ploeg). De keuze is vrij.

G.6.4

De speelorde is de volgende:
- 88 -

Editie 01/07/2020

A-Y, B-X, C-Z, dubbel, A-X, C-Y, B-Z en de ontmoeting wordt beëindigd nadat een ploeg
het eerst vier wedstrijden wint, waarbij iedere afzonderlijke wedstrijd gespeeld wordt naar
drie gewonnen sets.
G.6.5

Een wedstrijd van de Beker van België wordt gespeeld op 1 tafel, tenzij de kapiteins
overeenkomen op 2 tafels te spelen. In dat geval moet het akkoord aangeduid worden op
het wedstrijdblad voor aanvang van de ontmoeting.

G.6.6

Wanneer een speler twee opeenvolgende wedstrijden moet spelen heeft hij recht op een
onderbreking van vijf minuten tussen die wedstrijden.

G.7

ORGANISATIE

G.7.1

In functie van het aantal inschrijvingen worden de eerste ronden gespeeld tussen ploegen
van aan elkaar grenzende provincies.

G.7.2

De clubs waarvan de eerste ploeg uitkomt in Afdeling 2 van de Nationale Interclubs of in de
Landelijke Afdelingen, treden ten laatste tot de competitie toe in de 64e (32ste) finale.

G.7.3

De clubs waarvan de eerste ploeg uitkomt in Afdeling 1 of in de Superdivisie treden ten
laatste tot de competitie toe in de 32e (16de) finale.

G.7.4

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, beslist de NSC of de bezochte ploeg tot de 1/16de
finale dan wel tot de 1/8ste finale de ploeg is die uitkomt in de laagste reeks (van de twee
ploegen die tegen elkaar worden uitgeloot).

G.7.5

De finale wordt gespeeld bij voorkeur in een neutraal lokaal. De spelomstandigheden zijn
conform de reglementering voor superdivisie heren

G.8

LOTTREKKING

G.8.1

De lottrekking, wat de plaats van de ontmoeting betreft, wordt uitgevoerd door de Nationale
Sportcommissie. De NSC bepaalt op welke wijze de loting geschiedt.

G.8.2

De bij de lottrekking eerste vernoemde ploeg treedt als bezochte ploeg op; de andere treedt
als bezoekende ploeg op.

G.9

KALENDER VAN DE BEKER VAN BELGIË

G.9.1

Alle wedstrijden van een zelfde ronde moeten in dezelfde week gespeeld worden.

G.9.2

Het aanvangsuur van de wedstrijden in de Beker van België is vastgesteld op 20 uur.

G.10

MATERIAAL

G.10.1

De bezochte ploeg moet voor de wedstrijdballen zorgen.

G.10.2

De bezochte ploeg is verantwoordelijk voor de wedstrijdbladen, waarvan drie exemplaren
moeten ingevuld worden.
Het origineel moet door de bezochte ploeg binnen de 24 uur naar de verantwoordelijke van
de N.S.C. gestuurd worden; één kopie is bestemd voor de bezoekende ploeg, de laatste
kopie wordt bewaard door de bezochte ploeg.

G.11

LEIDING VAN DE WEDSTRIJDEN

G.11.1

Vanaf de kwartfinales moeten de wedstrijden verplicht geleid worden door officiële
scheidsrechters; de kosten van die leiding vallen ten laste van de bezochte ploeg.
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G.11.2

Op verzoek van de clubs kunnen de voorgaande wedstrijden geleid worden door officiële
scheidsrechters; de kosten vallen dan ten laste van de aanvragende club.
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H.

REGELMATIGHEIDSCRITERIUMS

H.1

DEFINITIE
Op basis van de eindplaatsen in de enkelspelen van de Belgische Kampioenschappen en
de tornooien van eerste categorie worden er elk sportjaar in de reeksen Heren A, B, C, D
en E en Dames A, B, C en D rangschikkingen opgemaakt, genoemd
regelmatigheidscriteriums.

H.2

ORGANISATIE
In eerste instantie worden de eindplaatsen in de normale A, B, C, D en E reeksen van de
tornooien in aanmerking genomen. Indien er geen normale reeks georganiseerd werd,
worden de overeenstemmende beperkte reeksen in aanmerking genomen (bv A/ B2, B/ C2,
C/ D2, D/ E2) en indien geen van die beide mogelijkheden benut werd, baseert men zich
op de einduitslag van de “Speciale Reeksen”.

H.3

DEELNEMING
Komen in aanmerking voor de regelmatigheidscriteriums:
- de spelers aangesloten bij één van de vleugels van de vzw K.B.T.T.B.;
- de Belgische spelers aangesloten bij een door de I.T.T.F. erkende buitenlandse Bond.

H.4

FORMULE
De punten worden als volgt toegekend:

H.4.1

Enkelspelen van de Belgische Kampioenschappen in alle reeksen:
Winnaar (= 1)
:100 punten
Andere finalist (= 2)
:75 punten
De twee verliezers van de halve finales (3 - 4)
:50 punten
De vier verliezers van de kwartfinales (5 - 8)
:25 punten

H.4.2

Tornooien van eerste categorie:

Heren A

minstens 32
spelers
minstens 16
spelers
minstens 8
spelers
minstens 4
spelers
Minder dan 4
spelers

1

2

3&4

5-8

9 - 16

17 32

A-

100

72

60

48

36

24

A-

72

60

48

36

24

12

A-

48

36

24

12

A-

36

24

12

9

A-

24

12

9

6
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Dames A

minstens 16
speelsters
minstens 8
speelsters
Minstens 4
speelsters
Minder dan 4
speelsters
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REEKSEN
B,C,D en E
HEREN
minstens
32
spelers
met
kengetal "0" of
"2"
minstens
16
spelers
met
kengetal "0" of
"2"
minstens
8
spelers
met
kengetal "0" of
"2"
minstens
4
spelers
met
kengetal "0" of
"2"
Minder dan 4
spelers
met
kengetal "0" ou
"2"
H.4.3
H.4.4

1

2

3&4

5à8

9à
16

17 à
32

72

60

48

36

24

12

60

48

36

24

12

9

48

36

24

12

36

24

12

9

24

12

9

6

REEKSEN
B,C en D
DAMES
minstens
16
speelsters met
kengetal "0" of
"2"
minstens
8
speelsters met
kengetal "0" of
"2"
minstens
4
speelsters met
kengetal "0" of
"2"
Minder dan 4
speelsters met
kengetal "0" ou
"2"

Bij het berekenen van het aantal deelnemers van een bepaald niveau worden buitenlanders
met minstens een overeenstemmende klassering (zie vergelijkingstabel) in acht genomen.
Bij het opmaken van de rangschikking wordt voor elke speler enkel rekening gehouden met
de acht plaatsingen die het grootste aantal punten opleveren.

H.4.5

Op 31 januari van het lopend sportseizoen wordt een rangschikking opgesteld van de
regelmatigheidscriteriums in de reeksen Heren B, C, D en E en Dames B, C en D.
De beste vijf gerangschikten die speelgerechtigd zijn voor de Belgische
kampioenschappen, kwalificeren zich om deel te nemen aan de enkelspelen in de reeks
overeenstemmend met hun individuele klassering, volgens de bepalingen van Hoofdstuk E
(Individuele Kampioenschappen).

H.4.6

Naast hun eigen reeks kunnen de spelers ook in de onmiddellijk hogere reeks opgenomen
worden, maar komen in die hogere reeks niet in aanmerking voor een kwalificatie voor de
enkelspelen van de Belgische kampioenschappen.

H.5

BENAMING:
Heren A:
Dames A:
Heren B:
Dames B:
Heren C:
Dames C:
Heren D:
Dames D:
Heren E:

H.6

“Pierre Reenaers”
“Mario Lecoyer”
“Luc Mazoin”
“Martin van den Bergh”
“Luc Roosens”
“Joseph Wanet”
“Jacques Thyrion”
“Joseph Van den Heuvel”
“Hubert Windels”

TOEZICHT
De regelmatigheidscriteriums worden beheerd door de N.R.v.B.
- 93 -

Editie 01/07/2020

- 94 -

Editie 01/07/2020

