Provinciaal 3-delig Jeugdliga
2021-2022
Indeling van de spelers
✓ Voor spelers van geboortejaar 2004 of jonger en moeten aangesloten zijn bij de VTTL
✓ De spelers worden ingedeeld volgens klassement of eerder behaalde resultaten.
✓ De organisatie voorzien ongeveer 6 wedstrijden voor elke deelnemer.
✓ Fase 1: alle spelers worden in poules ingedeeld volgens hun klassement.
✓ Fase 2 en 3: Iedereen wordt vanaf de 2de fase ingedeeld volgens de eerder behaalde
resultaten. Dit zal gebeuren volgens de resultaten van de eerdere fase.
reglement kan nog veranderen afhankelijk van het aantal deelnemers.

Data van de 3 Fases
✓ Eerste fase: zondag 24 oktober 2021, sportcentrum “De Kluize”
sportstraat 5, 9860 Oosterzele (inschrijven tot en met woensdag 20 oktober)
✓ Tweede fase: zondag 27 februari 2021, locatie nog te bepalen
✓ Derde fase: zondag 24 april 2021, locatie nog te bepalen
✓ De wedstrijden starten om 10.00 uur en er wordt verwacht dat de deelnemers zich
aanmelden tussen 9.00 uur 9.30uur. Het einde is voorzien rond om 17u00. Afmelden kan tot
op de dag van het tornooi tot 09u15 op 0473/52.55.75.

Inschrijven (→trofee voor de club met de meeste deelnemers)
✓ Via de website https://competitie.vttl.be/ ( de eerste keer moet je registreren), ofwel
per mail bjornneirinck@hotmail.com met vermelding van naam, klassement en club.
✓ Inschrijvingsgeld: alle fases zijn gratis. Vanaf de 2e fase kan men per reeks prijzen winnen.
✓ Er zal ook een jeugd ranking worden opgesteld en dit voor alle leeftijdscategorieën
jongens en meisjes. Bijvoorbeeld: de 1ste junior zal 20ptn verdienen, de 2de junior 18ptn,
enzovoort. Iedere deelnemer krijgt minstens 2ptn. De speler met het meeste punten na de
3de fase wint dan het regelmatigheidscriterium in zijn/haar leeftijdscategorie. De top 3 van
elke categorie krijgt een prijs.
✓ Men moet telkens voor elke fase inschrijven, bij een te groot aantal deelnemers krijgen
de spelers die aan de eerdere fases deelgenomen hebben voorrang.
✓ De grootste club, de club met het grootste aantal deelnemers over alle fases heen,
ontvangt een trofee.

