Goedgekeurd op AV van 4 juli 2020

Reglement 2020-2021

VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ABCDE
REGLEMENT
Art.1 Er worden negen reeksen voorzien :
DAMES D, C, B, A
HEREN E, D, C, B, A
Aantal deelnemers:
Heren A: vrije inschrijving
Heren B: max. 32 deelnemers
Heren C: max. 32 deelnemers
Heren D: max. 32 deelnemers
Heren E: max. 32 deelnemers

Dames A: vrije inschrijving
Dames B: max. 32 deelneemsters
Dames C: max. 32 deelneemsters
Dames D: max. 32 deelneemsters

Art. 2 Uit iedere provincie (behalve bij heren A en dames A) plaatsen de halve finalisten van het
provinciaal kampioenschap en de finalisten van het provinciaal criterium zich voor deze
kampioenschappen. Een gekwalificeerd speler is niet verplicht om deel te nemen, maar mag
niet vervangen worden bij niet-deelname. Indien er op het provinciaal criterium (of
kampioenschap) niet voldoende deelnemers waren om aan 6 gekwalificeerden te komen,
dan komt de eerstvolgende van het kampioenschap (of criterium) in aanmerking.
Art. 3. In geval van dubbele kwalificatie van een speler wordt als bijkomende gekwalificeerde
aangeduid de niet reeds gekwalificeerde speler die administratief aan dezelfde provincie
toebehoort en het best gerangschikt is op het provinciaal criterium.
Art. 4 Enkel spelers die speelgerechtigd zijn voor de Belgische Kampioenschappen mogen
deelnemen aan deze Vlaamse Kampioenschappen. (uitgezonderd de heren A- en dames Areeks)
Art. 5 Alleen spelers, die voldoen aan deze selectiecriteria, kunnen zich inschrijven voor de
Vlaamse Kampioenschappen.
Art. 6 Verdeling deelnemers (behalve A-reeksen):
• Per reeks 6 spelers per provincie
• Per reeks kan het bestuur 2 extra plaatsen toewijzen (op aanvraag van PC, TeCo of
Topsportcommissie)
Art.7 Elke poule zal, indien mogelijk, bestaan uit spelers uit verschillende provincies, zonder
afbreuk te doen aan de bestaande reglementering wat betreft de samenstelling en qua
spreiding van de klassementen. De poules bestaan uit maximaal 4 spelers.
Indeling poules Heren A en Dames A: Tot vijf inschrijvingen zal er gespeeld worden in één
poule. Vanaf zes tot en met tien spelers zal er gespeeld worden in twee poules. Vanaf elf tot
en met vijftien spelers zal er gespeeld worden in 3 poules, vanaf zestien tot en met twintig
spelers zal er gespeeld worden in 4 poules.
Art.8 Spelsysteem B-C-D-E-reeksen
Het kampioenschap wordt betwist volgens een gemengde formule. De voorronden worden
gespeeld in poulevorm en vanaf de achtste finales met rechtstreekse uitschakeling.
Indien er twee spelers van een provincie of club in een poule ingedeeld zijn, dienen zij in de
eerste ronde tegen elkaar uit te komen.
De eerste twee van elke poule gaan door naar de hoofdtabel en strijden verder met
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rechtstreekse uitschakeling.
Poule-eindstand:
•

Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel
gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd.
• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun onderlinge
positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde:
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de
uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden.
Te laat opdagen betekent de onherroepelijke schrapping (Spelers/sters dienen 30 minuten
voor aanvang van de kampioenschappen aanwezig te zijn).
Opgave tijdens de poule wedstrijden, op eender welk tijdstip, betekent automatisch
schrapping uit de poule. De eventuele gespeelde wedstrijden worden uit de rangschikking
geschrapt.
Art.9 De V.T.T.L. schenkt aan elke reekswinnaar een gouden medaille, de tweede een zilveren
medaille, de derde en de vierde een bronzen medaille.
Bij het niet verschijnen op het podium van een speler wordt de gewonnen prijs en medaille
terug eigendom van de organisatie.
Art.10
De individuele inschrijvingsformulieren moeten door de provinciale verantwoordelijke
bijgehouden worden. De provinciale selecties dienen ten minste 6 dagen voor de organisatie
beschikbaar te zijn op het online tornooi-overzicht.

VOORLOPIG UURROOSTER
(een gedetailleerd uurrooster zal opgemaakt worden op basis van de inschrijvingen)
9u00:
9u20:
9u30:
11u45:
14u10:
18u00:

Onthaal + administratie
Verwelkoming door een lid van het organiserend P.C.,
Aanvang reeksen Heren D en E, Dames D en C
Aanvang reeksen Heren B en C, Dames B
Voorstelling van de A-spelers en speelsters en aanvang van de wedstrijden.
Prijsuitreiking

Na het einde van de wedstrijden zal er voor een vlotte huldigingceremonie gezorgd worden.
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