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B-criterium P.W. Diest op zondag 29 augustus 2021 + zondag 5 september 2021
Reglement:
• Het criterium is 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.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 10 of 11 competitietafels met witte plastic ballen van het merk
Tibhar.
• De wedstrijden worden gespeeld naar drie gewonnen sets.
• De laatste van de poule kan aangeduid worden als scheidsrechter in een wedstrijd na
de poulefase. De winnaar brengt de uitslag naar de hoofdscheidsrechter of de door
hem aangeduide persoon.
• Het is verboden te roken, te eten of te drinken (uitgezonderd water) in de
speelruimte. Het inrichtend comité verwerpt elke aansprakelijkheid bij 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.
VLB2021-DD-…
• De deelnemer gaat door haar/zijn deelname aan het tornooi akkoord dat de
organisatie persoonlijke gegevens bijhoudt voor communicatie over volgende
organisaties. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Adres lokaal P.W. Diest
Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10 B- 3290 Diest
Het criterium omvat volgende reeksen:
• Zondag 29 augustus om 9.30u : E4/E6/NG-reeks
om 9.30u: D4/D6/E0/E2-reeks
om 12.00u : C4/C6/D0/D2/D4/D6-reeks
om 13.30u: B4/B6/C0/C2-reeks
om 13.30u: E0/E2/E4/E6-reeks
om 13.30u: NG-reeks
om 16.00u : B0/B2/B4/B6-reeks
om 16.00u: C0/C2/C4/C6-reeks
om 16.00u : D0/D2/D4/D6-reeks

• Zondag 5 september

om 09.30u :
om 12.30u :
om 13.30u :
om 16.00u :

D-reeks en NG-reeks
C-reeks
E-reeks
B-reeks

Regels:
• Algemeen:
* Alle 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.
* De poules worden opgemaakt op vrijdag 27 augustus en 3 september 2021 om 10.30u in het Peter
Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10 B te Diest. De hoofdscheidsrechter kan nadien nog
wijzigingen aanbrengen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen.
* Er wordt gespeeld in poules van 4 of 5 spelers. Per poule gaan de eerste 2 spelers door naar de
volgende ronde waar gespeeld wordt in een tabel met rechtstreekse uitschakeling.
* Reeksen waar minder dan 5 spelers zijn ingeschreven, kunnen worden samengevoegd met een
andere reeks.
* Er is geen aparte damesreeks. Dames mogen zich inschrijven in de herenreeksen op basis van hun
herenklassement.

Inschrijvingen:
• Er kan ingeschreven worden uiterlijk tot en met donderdag 26 augustus en donderdag 2 september
2021 middernacht.
Inschrijven kan bij voorkeur via het inschrijvingsformulier op de website http://competitie.vttl.be of
via marc.janssens100@skynet.be
• 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.
• 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 maximaal inschrijven voor 2 reeksen per dag. Met dien verstande:
-op zondag 29 augustus kan je enkel inschrijven in reeksen waarin ook je eigen klassement
voorkomt.
-op zondag 05 september moet je eerst in je eigen klassementsreeks inschrijven. Indien je ook in
een 2e reeks wil inschrijven kan dit in de onmiddellijk hogere reeks.

• Prijs: eerste reeks per dag 6 € per deelnemer, 2de reeks 4 €.
Dit inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt.
• Inschrijvingen kunnen vroeger worden afgesloten als het maximaal aantal mogelijke deelnemers
bereikt is in een bepaalde reeks.
Uitrusting van de spelers/speelsters:
• De kleur van de polo of T-shirt, short of sportrok moeten duidelijk verschillend zijn van de kleur
van de bal (wit Tibhar).
• Het is verboden de zaal te betreden met schoeisel dat strepen nalaat.

Prijzen: Er zijn geldprijzen of naturaprijzen voor de eerste 3 in elke reeks.

