
TORNOOIREGLEMENT 
---------------- 
 
1. KTTK PINGOUIN LEUVEN VZW organiseert naar aanleiding van het 85-jarig 
bestaan een B-tornooi. Dit tornooi is uitsluitend voorbehouden aan de leden 
van de beide vleugels van de K.B.T.T.B en aan de spelers aangesloten bij 
een buitenlandse bond die door de I.T.T.F erkend is. Het vindt plaats op 
zaterdag 1 september 2018 in het Redingenhof te Leuven, Vandervaerenlaan 
z/n. 
 
Hoofdscheidsrechter: Danny Decupere. 
Tornooileider: François Overloop 
 
2. De volgende tornooireeksen worden ingericht: 
 
Heren klassementsreeksen: B – C – D – E – NG 
Heren speciaal: B0~C2 – C4~D2 – D4~E2 – E4~NG 
Dames: B – C – D – NG 
 
De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de klasseringen van het 
seizoen 2018-2019. Inschrijven in reeksen hoger dan het eigen klassement is 
niet mogelijk. De dames kunnen zich, mits inschrijving in hun damesreeks, 
ook nog bijkomend volgens hun herenklassement inschrijven voor ofwel hun  
klassementsreeks heren ofwel hun reeks heren speciaal. De inschrijvingen 
blijven echter beperkt tot maximaal 2 per deelnemer. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 6,- voor één reeks en € 10,- voor twee 
reeksen. Na inschrijving blijft het eveneens verschuldigd bij niet 
deelname.    
 
3. Het tornooi wordt gespeeld op 22 tafels. Indien mogelijk, starten de 
reeksen met een poulesysteem van 4. Dit wordt later door de 
hoofdscheidsrechter bepaald op basis van het aantal effectieve 
inschrijvingen. Bij reeksen met poules, wordt de rangschikking bepaald als 
volgt: 
- bij gelijke stand tussen twee spelers geldt de onderlinge wedstrijd.    
- bij gelijke stand tussen drie spelers gelden de resultaten van de  
onderlinge wedstrijden, vervolgens de onderlinge setverhouding en 
tenslotte de puntenverhouding.        

 
4. Alle spelers dienen zich persoonlijk met hun identiteitskaart of 
spelerslicentie 2018-2019 aan te melden bij de hoofdscheidsrechter 
uiterlijk een half uur vóór de aanvang van hun (eerste) reeks. 
 
Het vooropgestelde uurschema voor het tornooi is als volgt: 
 
          Heren     Dames 
 
   9u     NG – E 
 
   11u30  D          
                     
          E4~NG 
 
   14u    C         NG 
 
          D4~E2     D 
 
   16u30  B         C 
 
          C4~D2 



 
   18u    B0~C2     B 
    
De verliezer behoudt de bal, blijft aan tafel en fungeert bij de volgende 
wedstrijd als scheidsrechter. De winnaar brengt de uitslag naar de 
hoofdscheidsrechter en brengt het volgende wedstrijdbriefje naar dezelfde 
tafel waar hij zijn wedstrijd pas gespeeld heeft. 
 
5. Inschrijvingen worden bij voorkeur aanvaard via de website van de VTTL: 
http://competitie.vttl.be of via e-mail naar de club: 
tornooi@kttkpingouin.be, en dit tot uiterlijk 24 uur op donderdag 
30/08/2018. 
 
Een inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, klassering 2018-2019, 
clubnaam, clubnummer en aan welke reeks(en) deelgenomen wordt. Dames die 
wensen deel te nemen aan een herenreeks, dienen ook hun herenklassement te 
vermelden. 
 
De inschrijvingen kunnen vervroegd worden afgesloten bij het bereiken van 
een maximaal aantal spelers in een bepaalde reeks. 
 
6. Er wordt gespeeld met witte officiële ballen van het merk Tibhar. 
  
7. De deelnemers dienen te spelen in sportuitrusting. Witte of gele kledij 
is niet toegelaten. 
 
8. Alle wedstrijden worden gespeeld in drie winnende sets. 
 
9. De reglementen van de K.B.T.T.B. zijn van toepassing. 
 
10. Door de inrichtende vereniging worden de volgende geldprijzen ter 
beschikking gesteld voor de klassementsreeksen heren en de damesreeksen: 
    
   Heren:                     Dames: 
 
     B     € 100 – 60 – 40     
     C        80 – 40 – 20      B  
     D        60 – 30 - 15      C 
     E        40 – 20 – 10      D 
     NG       20 – 15 – 10      NG 
 
De geldprijzen moeten door de respectievelijke winnaars persoonlijk 
afgehaald worden tijdens de uitreiking zelf of ten laatste op de tornooidag 
vóór de laatste prijsuitreiking. Spelers die hun geldprijs niet komen 
ophalen kunnen hier later geen aanspraak meer op maken. 
 
Voor de reeksen heren speciaal zijn er prijzen in natura voorzien. 
  
11. Er geldt een algemeen rookverbod in de volledige schoolomgeving: roken 
binnen de omheining van het schooldomein is niet toegelaten. De 
wedstrijdzaal zelf mag niet betreden worden met schoeisel dat strepen 
nalaat of met hoge hakken en het is er ook ten strengste verboden te eten 
en dranken, andere dan water te verbruiken. Hiervoor wordt er wel een ruime 
cafetaria voorzien op de 1° verdieping van de sporthal, met een mooi 
overzicht op het tornooigebeuren op het gelijkvloers.    
 
12. Er zijn aparte kleedkamers (met douches) beschikbaar voor de dames en 
de heren. We raden evenwel aan om geen persoonlijke spullen in de 
kleedkamers achter te laten.  
 



13. De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
verlies, diefstal en/of gebeurlijk ongeval. 
14. Er wordt bijkomende parking voorzien op de speelplaats van de school. 
Het is er evenwel verboden te parkeren op het gras.  
 
15. De hoofdscheidsrechter en de tornooileider zijn bevoegd om alle 
beslissingen te nemen die nodig zijn voor het goede verloop van het 
tornooi. Deze beslissingen zijn niet voor beroep vatbaar. 
 
16. Iedere deelnemer verklaart het reglement vooraf gelezen en goedgekeurd 
te hebben. 
 
17. Het tornooi is toegelaten door het Provinciaal Comite Vlaams-Brabant en 
Brussel onder het nummer VLB-1819-DD-02. 
------------- 
 


