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NG-criteriums 
Draaiboek 2020-2021 

I. Kandidaturen 
De organisatie van een NG-criterium zal toevertrouwd worden aan clubs die zijn aangesloten bij de 

Vlaamse Tafeltennisliga, na beraadslaging van de ontvangen kandidaturen. 

Mogelijks worden niet alle kandidaten aanvaard, afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden en 

het beschikbare budget. 

De kandidaturen moeten verstuurd worden naar info@vttl.be. 

II. Verzekering 
Alle deelnemers zijn verzekerd door Ethias via de Vlaamse Tafeltennisliga 

III. Zaal, speelomstandigheden en speluitrusting 
Het lokaal, de tafels,  etc. moeten beantwoorden aan de normen van een provinciale competitie, 

beschreven in puntje C.2 van de landelijke sportreglementen op http://www.vttl.be/reglementen 

Er wordt op minimum 4 tafels gespeeld. De clubs staan zelf in voor officiële wedstrijdballetjes. 

IV. Deelnemers 
Het criterium is toegankelijk voor alle NIET-GEKLASSEERDE dames en heren vanaf junior, ook 

recreanten en niet-aangesloten spelers. Om deel te kunnen nemen aan de criteriums in het seizoen 

2020-2021 moet men geboren zijn in 2005 of eerder. 

V. Promotie 
De promotie wordt gedaan 

1. door de VTTL bij de leden die behoren tot de doelgroep van het criterium en bij de 

recreantenclubs waarvan we contactgegevens hebben. 

2. door de VTTL in de nieuwsbrief en op de website. 

3. door de organiserende club bij de clubleden en alle kanalen in de gemeente om niet-

aangesloten deelnemers te bekomen. 

VI. Drukwerken 
De Vlaamse Tafeltennisliga zal een digitale affiche bezorgen aan de organiserende club, die op zijn 

beurt instaat voor het (af)drukken en de lokale verspreiding. 
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Op de affiche zal zowel de naam van de organiserende club als het logo van de VTTL vermeld staan, 

alsook de vaste sponsors van de VTTL. Sponsors van de club die geen concurrentie vormen met 

sponsors van de VTTL, kunnen er ook op gezet worden na aanlevering door de club. 

VII. Inschrijvingen 
De inschrijvingen verlopen via de competitiesite van de VTTL voor leden van de VTTL. Deelnemers die 

niet zijn aangesloten kunnen inschrijven via een apart formulier en worden vervolgens door de VTTL 

ook toegevoegd op de competitiesite. 

VIII. Inschrijvingsgeld 
De organiserende club bepaalt zelf of er al dan niet inschrijvingsgeld wordt gevraagd, met een 

maximum van 5 euro per deelnemer. Alle inschrijvingsgelden zijn voor de club. 

IX. Scheidsrechter 
De organiserende club zorgt zelf voor een erkende hoofdscheidsrechter en geeft de naam door, 

samen met de kandidatuur. De poules en eindrondes worden voorbereid in coördinatie met de VTTL. 

X. Reeksen 
1. Dames NG (bij minder dan 6 inschrijvingen wordt er gemengd gespeeld met de heren) 

2. Heren NG (bij minder dan 6 inschrijvingen wordt er gemengd gespeeld met de dames) 

Er wordt gespeeld in poules, met eventuele eindrondes, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Het streefdoel is om minimaal 5 wedstrijden te laten spelen door elke deelnemer. 

XI. Prijzen 
De VTTL bezorgt de organiserende clubs trofeeën voor de eerste drie plaatsen in beide reeksen en 

een trofee voor beste vrouwelijk en beste mannelijke recreant. Dus 8 in totaal. 

Wanneer er te weinig deelnemers zijn om een aparte heren en dames reeks te vormen, zal een 

gefilterde rangschikking bepalen wie de trofeeën wint. 

Niet uitgereikte trofeeën (wanneer er minder dan 3 dames of 3 heren zijn of wanneer het criterium 

wordt geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen) dienen te worden terugbezorgd aan de VTTL. 

 

 

 

 


