C-criterium Pingkolo
Datum: zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus

Reglement:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Het criterium is, uitgezonderd van het recreantentornooi op zaterdag, uitsluitend
voorbehouden aan de leden van één van de vleugels van de K.B.T.T.B. en aan spelers
aangesloten bij een Bond die door de I.T.T.T.F. erkend is. Iedereen moet zijn identiteitskaart
kunnen voorleggen, je moet je kunnen identificeren.
Het criterium wordt gespeeld volgens de reglementen en statuten van de K.B.T.T.B.
Er wordt gespeeld op 20 competitietafels met witte plastic ballen van het merk Joola.
De wedstrijden worden gespeeld naar drie gewonnen sets.
De verliezer kan aangeduid worden als scheidsrechter. De winnaar brengt de uitslag naar de
hoofdscheidsrechter (of de door hem aangeduide persoon) en brengt het volgende
wedstrijdbriefje naar de tafel.
Het is verboden te roken, te eten of te drinken (uitgezonderd water) in de sporthal.
Het inrichtend comité verwerpt elke aansprakelijkheid ingeval van ongevallen, diefstal of
verlies.
De hoofdscheidsrechter is gemachtigd om alle maatregelen te nemen om het goede verloop
van de wedstrijden/criterium te waarborgen.
Het criterium werd goedgekeurd door het P.C. Vlaams Brabant en Brussel onder nr. VLB1819-DD-01

Adres van de wedstrijdzaal:
Sporthal De Borre
Speelpleinstraat 10
3360 Bierbeek

Het criterium omvat volgende reeksen:
•
•
•
•
•

Algemene reeksen: NG – E – D – C
Gecombineerde reeksen: NG/E6/E4 – E2/E0/D6/D4 – D2/D0/C6/C4/C2/C0
Dubbel met handicap
Veteranenreeks
Recreantenreeks

Uurrooster van de reeksen
Zaterdag
10u00
10u30
11u00
14u00
15u30
18u00

E
NG
Recreanten
Veteranen
NG – E4
Dubbeltornooi

Zondag
09u30
11u30
13u30

D2 – C0
E2 – D4
C

15u00

D

Regels:
•

Algemeen:
o Alles spelers/speelsters dienen een half uur voor aanvang van hun reeks aanwezig te
zijn en dienen zich elke dag bij de hoofdscheidsrechter aan te melden.
o De poules worden opgemaakt op 17 augustus 2018 om 20u in de Sporthal De Borre
in Bierbeek. De hoofdscheidsrechter kan nadien nog wijzigingen aanbrengen om het
goede verloop van het tornooi te bevorderen.

•

Enkelspel:
o Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 spelers (streefdoel is 4). Per poule gaan de
eerste 2 spelers door naar de volgende ronde waar gespeeld wordt op een tabel met
rechtstreekse uitschakeling.
o Reeksen waar minder dan 4 spelers zijn ingeschreven kunnen worden samengevoegd
met een andere reeks (bijvoorbeeld een reeks hoger of lager).
o Er is geen aparte damesreeks. Dames mogen zich inschrijven in de herenreeksen op
basis van hun herenklassement.

•

Dubbelspel:
o Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 koppels. Per poule gaan de eerste twee
koppels door naar de volgende ronde waar gespeeld wordt op een tabel met
rechtstreekse uitschakeling.
o Er wordt gespeeld met handicap. De laagst geklasseerden verkrijgen handicap bij de
start van elke set.

Inschrijvingen:
•

•
•

•
•

•

Er kan uiterlijk tot en met donderdag 16 augustus 2018 24u. ingeschreven worden via het
inschrijvingsformulier op de website http://competitie.vttl.be. Aangezien de nieuwe
klassementen pas actief zullen staan vanaf 1 juli 2018 is deze optie pas vanaf deze datum
mogelijk. Schriftelijk kan ingeschreven worden tot en met woensdag 15 augustus 2018.
Spelers die hun e-mailadres hebben doorgegeven aan de VTTL krijgen een bevestiging van
hun inschrijving via e-mail indien dit bij de inschrijving wordt aangevinkt.
Er kan ook via e-mail ingeschreven worden op ttcpingkolo@gmail.com. Uw inschrijving
omvat: naam, voornaam, geboortedatum, aansluitingsnummer VTTL, nieuw klassement en
clubnaam, alsook de reeks(en) waaraan u wenst deel te nemen.
Een speler/speelster mag zich enkel inschrijven in een reeks dat zijn eigen klassement bevat
alsook voor het dubbeltornooi en het veteranentornooi (geboren in 1978 of vroeger)
Per dag kan er maximaal ingeschreven worden in drie verschillende reeksen. Bij veel
inschrijvingen en om een vlot verloop te garanderen, kan de hoofdscheidsrechter nog altijd
beslissen om dit te beperken tot twee reeksen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt:
o voor de enkelspelen: €6 ; bijkomende enkelreeks: +€4
o voor het dubbelspel: €10 per koppel

Vb: een D6-speler van 45 jaar wenst zich in te schrijven voor alle reeksen. Dan komt hij uit op
een bedrag van €19 (D-reeks: €6 ; D4/E2-reeks: €4 ; veteranen: €4 ; dubbel: €5)
Dit inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt.
•

Inschrijvingen kunnen vroeger worden afgesloten bij voldoende aantal spelers in een
bepaalde reeks.

Uitrusting van de spelers/speelsters:
•
•

De kleur van de polo of t-shirt, short of sportrok moeten duidelijk verschillend zijn va de kleur
van de bal (wit).
Het is verboden de zaal te betreden met schoeisel dat strepen nalaat.

Prijzen:
•
•
•
•

Er zijn geldprijzen voor de eerste 3 in de algemene reeksen.
Er zijn prijzen in natura voor de eerste 3 in alle nevenklassementen (inclusief veteranen).
Er zijn prijzen in natura voor de eerste 3 bij het dubbeltornooi.
De derde plaats wordt bepaald door de confrontatie tussen de twee verliezers uit de halve
finale.

