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Seizoen 2020-2021

– goedgekeurd door de AV op 4 juli 2020

AFKORTINGEN GEBRUIKT IN DE LANDELIJKE SPORTREGLEMENTEN

I.T.T.F.

: Internationale Tafeltennisfederatie

VTTL:

: Vlaamse Tafeltennisliga v.z.w.

K.B.T.T.B.

: Koninklijke Belgische Tafeltennisbond v.z.w.

P.C.

: Provinciaal Comité

NTC

: Nationale Technische Commissie

NEC

: Nationale Evenementen Commissie

NSC

: Nationale Sportieve Commissie

LAC

: Landelijke Arbitrage Commissie
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Inleidende bepaling:
De Nationale Sportreglementen zijn van toepassing, met uitzondering van onderstaande bepalingen.
A. ALGEMEEN GEDEELTE
A.1. TOEPASSINGSGEBIED
De onderhavige sportreglementen zijn van toepassing op alle ontmoetingen, georganiseerd
door de VTTL, alle ontmoetingen die onder zijn of haar bevoegdheid vallen en alle
ontmoetingen, gespeeld in de provincies die deel uitmaken van de VTTL.

A.3. ORGANISATIES
A.3.1

Ieder jaar organiseert de VTTL:

A.3.11

- Landelijke interclubkampioenschappen;

A.3.12

- individuele enkelkampioenschappen zijnde de Vlaamse Kampioenschappen.(Seniores,
Jeugd en Veteranen)

A.3.15

- alle andere organisaties die zij nodig of noodzakelijk acht.

A.3.3

De Provincies:

A.3.31

- mogen competities organiseren met een provinciaal karakter;

A.3.32

- mogen met de toelating van VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter;

A.3.33

- mogen met toelating van het NSC/KBTTB en VTTL competities organiseren met een
nationaal karakter;

A.3.34

- mogen met toelating van NSC/KBTTB en VTTL en van de verantwoordelijke voor
internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter.

A.3.4

De Clubs:

A.3.41

- mogen zonder enige toelating competities organiseren voor hun aangesloten leden;

A.3.42

- mogen met toelating van het betrokken P.C. competities organiseren tussen verschillende
clubs;

A.3.43

- mogen met de toelating van de VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter;

A.3.44

- mogen met toelating van NSC/KBTTB en VTTL competities organiseren met een nationaal
karakter;

A.3.45

- mogen met toelating van NSC/KBTTB, en VTTL en van de verantwoordelijke voor
internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter.

A.3.5

Strafmaatregelen:
Overtredingen tegen A.3.33, A.3.34, A.3.42, A.3.43 en A.3.44 worden beboet door,
naargelang, PC, VTTL of NSC/KBTTB.
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.

A.4.1.2

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

B. INDIVIDUELE KLASSERING
B.4. AANVRAAG TOT HERZIENING
B..4.1

Landelijke klasseringen
Indien de klassering van een speler 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 Landelijke Klasseringcommissie

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 provinciale klasseringcommissie.
B.5. BEROEP

B.5.1

Beroep is slechts ontvankelijk indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

B.5.14

Tegen een beslissing getroffen door de Landelijke Klasseringcommissie kan er beroep
ingediend worden bij het bestuur.

B.5.15

Tegen een beslissing getroffen door een Provinciale klasseringcommissie kan er beroep
ingediend worden bij het PC.
C. INTERCLUBS
C.1. ALGEMENE REGELS

C.1.5
C.1.51

De reeksen van de landelijke interclubcompetitie worden samengesteld door de interclubleider
en goedgekeurd door het bestuur.
De dalers uit de nationale competitie en de stijgers uit de provinciale competities worden
gelijkmatig verdeeld over de diversen reeksen van de landelijke interclubcompetitie, zowel bij
de heren als bij de vrouwen.
Bij de samenstelling van de reeksen zullen in de mate van het mogelijke nooit twee ploegen
van eenzelfde club in eenzelfde reeks ondergebracht worden.

C.2. SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING
C.2.2

Speelruimte

C.2.21

Afmetingen:
De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk:
Lengte: minimum 9,50 m voor de landelijke afdelingen;
minimum 8,50 m voor de provinciale 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; nochtans voor
ploegen in reeksen lager dan 1ste provinciale kan het bevoegde provinciaal comité
hierop afwijkingen toestaan.

C.2.22

Verlichting:

C.2.22.1

In de landelijke en provinciale 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.
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C.2.26

Speluitrusting:

C.2.26.1

Tafel
De tafels moeten voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F.- reglementering.
Indien een interclubontmoeting op twee tafels wordt gespeeld, moeten deze van hetzelfde
merk, en van hetzelfde model en dezelfde kleur zijn en zich in dezelfde ruimte bevinden.
Met toestemming van het bevoegd comité mag een Dames interclubontmoeting of een
interclubontmoeting van een leeftijdscategorie echter op één tafel gespeeld worden.

C.2.26.5

Materiaal in de speelruimte:
In alle interclubontmoetingen van de landelijke 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 het betrokken P.C. beslissen of ze van toepassing is op
de interclubontmoetingen van provinciale afdelingen.
Bij elke inbreuk ter zake wordt de schuldige club een boete opgelegd.
C.4. PLOEGEN

C.4.24

Inschrijving van de ploegen

C.4.24.1

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

C.4.24.2

De betalingen in verband met deze inschrijvingen moeten uitgevoerd worden na ontvangst
van de factuur verzonden door de penningmeester en dit vóór 15 augustus van het lopende
seizoen.
C.5. STRUCTUUR
Op landelijk vlak bestaat het interclubkampioenschap uit 1 afdeling in de Categorie Heren en
één afdeling 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 landelijk vlak:

C.5.11.1
C.5.13

drie reeksen heren.
Op provinciaal vlak:

C.5.13.1

Elk PC organiseert zijn provinciale interclub. De hoogste afdeling bestaat maximaal uit 2
reeksen.

C.5.13.12

Geschrapt.

C.5.13.13

Geschrapt.

C.5.13.2

Geschrapt.

C.5.13.3

Geschrapt.

C.5.13.4

Geschrapt.

C.5.2

Categorie dames

C.5.21

Op landelijk vlak:

C.5.21.1

één reeks dames.
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Op provinciaal vlak:

C.5.23.1

Elk PC organiseert zijn provinciale interclub. De hoogste afdeling bestaat maximaal uit 1
reeks.

C.5.23.2

Geschrapt.

C.5.23.3

Geschrapt.

C.5.23.4

Geschrapt.

C.5.23.5

Geschrapt.

C.5.3

Leeftijdscategorieën

C.5.31

Elk PC organiseert een interclub voor leeftijdscategorieën.

C.5.32

Elk PC beslist of het principe van stijgen en dalen wordt toegepast.

C.9. HET STIJGEN EN DALEN VAN PLOEGEN
C.9.1

Ploegen die stijgen

C.9.11 Interclub Heren
C.9.11.1

De eerst gerangschikte ploeg van elke reeks moet steeds naar de onmiddellijk hogere afdeling
stijgen.
Aan het einde van het seizoen 2020-2021 en vanaf dan elk seizoen, gaan de stijgers uit
landelijke naar 3de nationale.
Wat betreft de stijgers van Eerste Provinciale Afdeling naar de landelijke afdeling blijft artikel
C.9.11.22 echter van strikte toepassing.

C.9.11.2

Andere stijgers:

C.9.11.21

Er stijgen 10 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie; de verdeling van de ploegen
geschiedt op volgende wijze:

C.9.11.22

Elke provincie heeft recht op twee stijgers. De kampioenen van iedere reeks in 1ste provinciale
moeten verplicht stijgen naar landelijke afdeling. De ploegen die als 2 de van hun reeks recht
hebben om te stijgen, mogen eventueel kiezen om in provinciale afdeling te blijven. In dat
geval wordt deze plaats vacant en toegewezen aan een bijkomende stijger. Bijkomende
stijgers worden bepaald door het landelijk quotiënt. Indien de tweede van de provincie niet
wenst te stijgen, komt eerst de derde van die provincie in aanmerking vooraleer er rekening
wordt gehouden met bijkomende dalers en bijkomende stijgers.

C.9.11.23

Om dit landelijk quotiënt te bepalen, maakt men de som van het aantal ploegen van elke
provincie die hebben deelgenomen aan de hereninterclub, betwist volgens het principe van
stijgen en dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de
ploegen die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend. Voor deze berekening geldt
het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. Deze som gedeeld door 10 geeft het
landelijk quotiënt.

C.9.11.24

Daar er in elke provincie twee stijgers van ambtswege zijn, trekt men van het aantal
herenploegen van elke provincie, bepaald zoals beschreven in C.9.11.23, tweemaal het
landelijk quotiënt af. Voor elke provincie geeft deze aftrekking aanleiding tot een verschil dat
positief, negatief of nul kan zijn.

C.9.11.25

Het grootste positief verschil geeft recht op een bijkomende stijger. Na het landelijk quotiënt
van dit grootste positief verschil afgetrokken te hebben, kent men de volgende stijgende plaats
toe aan de provincie met het nieuw grootste verschil en zo verder tot dat alle vrije plaatsen
opgevuld zijn.
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C.9.11.26

Indien de rest gelijk is komt de laatste stijgende ploeg uit de provincie die gedurende het
voorafgaande sportseizoen het kleinst aantal ploegen telde in de landelijke afdeling heren.

C.9.11.27

Wanneer dit ploegenaantal hetzelfde is, komt de stijgende ploeg uit die provincie die
gedurende het voorafgaande sportseizoen met het grootst aantal ploegen aan de interclubs
Jongeren "Jongens" deelgenomen heeft.

C.9.11.3

Geschrapt

C.9.11.4

Vacante plaatsen

C.9.11.41

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.

C.9.11.42

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.9.11.5

Bijkomende stijgers

C.9.11.51

Indien nodig worden de bijkomende stijgende ploegen bepaald door een eindronde betwist
tussen de ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogte eindigden.

C.9.12 Interclub Dames
C.9.12.1

De eerste gerangschikte in de reeks van de landelijke afdeling moet naar 2de nationale
afdeling stijgen.

C.9.12.2

Er stijgen steeds 3 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie. De verdeling van de
ploegen geschiedt op volgende wijze:

C.9.12.21

De kampioen van reeks 1ste provinciale in de provincie met het grootst aantal ploegen die
hebben deelgenomen aan de Damesinterclub, betwist volgens het principe van stijgen en
dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de ploegen
die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend, stijgt automatisch. Voor deze
berekening geldt het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen.

C.9.12.22

De kampioenen van de vier overige provincies betwisten een eindronde waardoor de beide
andere stijgers worden vastgelegd.

C.9.12.3

Elk sportseizoen, voor de aanvang van de terugronde maakt de landelijke
interclubverantwoordelijke de modaliteiten van deze eindronde bekend.

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.

C.9.12.43

In 2e Nationale Afdeling worden de vrijgekomen plaatsen in dezelfde volgorde toegekend als
deze bepaald in artikel C.9.11.42

C.9.12.44

In landelijke afdeling worden de vrijgekomen plaatsen ingenomen in volgorde door de
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ploegen die 3de, respectievelijk 4de werden in de eindronde bedoeld in artikel C.9.12.22.
Daarna wordt de 10de van het afgelopen sportseizoen terug opgevist, vooraleer de
bijkomende stijgers in aanmerking komen.
C.9.13

Weigering tot stijgen
Een ploeg die moet stijgen in toepassing van artikel C.9.11.1, C.9.11.2, C.9.12.1, of C.9.12.2
en die weigert dit te doen, wordt als niet-ingeschreven beschouwd, met alle gevolgen van
dien.

C.9.2

Ploegen die dalen

C.9.21

Interclub Heren en Dames

C.9.21.4

Landelijke afdeling Heren
Er zijn steeds minimaal 6 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije
plaatsen inbegrepen)
De laatste twee gerangschikten van elke reeks moeten altijd dalen naar de onmiddellijk
lagere afdeling.

C.9.21.41

Landelijke afdeling Dames
Er zijn steeds 3 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije plaatsen
inbegrepen), met uitzondering van toepassing van artikel 9.12.44.

C.9.21.5

Provinciale Afdelingen
De laatste twee gerangschikten (algemeen forfait en vrije plaatsen inbegrepen) 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

In functie van het aantal dalende ploegen uit 2de Nationale Afdeling, kunnen er bijkomende
dalers zijn uit de landelijke reeksen.

C.9.21.62

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 waar nodig, bijkomende ploegen uit de afdelingen van
diezelfde provincie.

C.9.21.63

De ploegen die bijkomend dalen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de in
aanmerking komende ploegen.

C.9.21.64

De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de provinciale eindronden.

C.9.21.65

De dalers voorzien in C.9.21.4 moeten in elk geval dalen.

C.9.21.66

Indien er plaatsen vrijkomen in hogere afdelingen, worden de bijkomende dalers terug
opgevist, alvorens een beroep te doen op bijkomende stijgers.

C.11.7

Organisatie

C.11.71

Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. landelijke afdelingen vallen onder de
bevoegdheid van de VTTL.

C.11.72

De tabellen worden opgemaakt door lottrekking tijdens een vergadering van het bestuur. Deze
tabellen worden gepubliceerd voor aanvang van de terugronde.

C.11.73

Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. provinciale afdelingen vallen onder de
bevoegdheid van de P.C.'s.

C.13. INTERCLUBWEEK
C.13.1

Het bestuur identificeert de interclubcompetitieweken, vervat in deze interclubkalender, door
middel van een referentiecode.
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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 landelijke afdelingen Heren is de officiële speeldag vastgelegd op zaterdag met aanvang
te 19 uur stipt.

C.14.4

In de Landelijke afdelingen Dames is de officiële speeldag vastgesteld op zaterdag met
aanvang te 14 uur stipt.
Nochtans heeft een club het recht om het aanvangsuur van alle thuisontmoetingen 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).
De wedstrijd mag om 19 uur aanvangen als de thuisclub het akkoord (akkoord te bevestigen
per mail of het formulier wijziging van wedstrijd) heeft van de bezoekende ploeg. Het
onderling akkoord dient bezorgd te worden aan de interclubleiding.

C.14.5

Elk P.C. legt de officiële speeldagen en -uren vast voor de provinciale interclubontmoetingen.
C.15. COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN

C.15.5

Aanvragen zoals voorzien in C.15.3 en C.15.4 moeten hetzij bij de interclubleider. hetzij bij
het betrokken P.C. ingediend worden, op een passend formulier, door deze instantie
afgeleverd. Dergelijke aanvragen moeten minstens 72 uur voor de datum van afwijking
gebeuren, ongeacht of de oorspronkelijke ontmoetingsdag voorzien in de sportkalender, een
zaterdag of enig andere weekdag is.
C.16. UITGESTELDE ONTMOETINGEN

C.16.2

Tengevolge van artikels C.15.61, C.15.62 en C.15.63 kunnen interclubontmoetingen
uitgesteld worden, indien de betrokken club een aanvraag tot uitstel heeft ingediend bij de
Interclubleider binnen de voorziene termijn.
C.25. AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN en LAATTIJDIGHEID

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 VTTL-secretariaat ter attentie van de
interclubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor
de provinciale 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 VTTL-secretariaat ter attentie van de
intercubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor de
provinciale interclub, via post (postdatum is van belang) of via elektronische weg.

C.25.10.3

De behandeling van voorbehoud inzake laattijdigheid en het beroep op de procedure
‘laattijdigheid door overmacht’ vallen onder de beslissingsbevoegdheid van de Landelijke
Interclubleider voor de landelijke interclub en voor de provinciale interclub de bevoegde
provinciale commissie in coördinatie met de provinciale interclubleider.

C.25.10.4

Tegen de beslissing van de interclubleider omtrent de laattijdigheid kan beroep aangetekend
worden bij de Landelijke Tuchtcommissie voor de landelijke interclub, de provinciale
tuchtcommissie voor de provinciale interclub, zetelend in eerste aanleg.

C.27. HOOFDSCHEIDSRECHTER EN SCHEIDSRECHTERS.
C.27.21

Voor de landelijke interclubcompetitie

C.27.21.1

Het bevoegd comité is de L.A.C.
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C.30. WEDSTRIJDBLAD

C.30.6

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

C.30.61

voor landelijke interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door het bestuur.

C.45. ZAALCOMMISSARIS
C.45.1

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

C.45.2

De zaalcommissaris is een aangesloten lid van de Vlaamse Tafeltennisliga vzw van de thuis
spelende club.
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 officiële 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 het bevoegde comité.

9

