
Reglement :

* Het tornooi 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

* Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen en statuten van de K.B.B.T.B.

* Er wordt gespeeld op 16 competitietafels met witte plastic ballen van het merk Xushaofa ***

* De wedstrijden worden gespeeld in poulevorm naar drie gewonnen sets.
Per poule gaan de eerste twee spelers door naar de volgende ronde, waar gespeeld wordt op tabel

Zaterdag 28/12/2019
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Per poule gaan de eerste twee spelers door naar de volgende ronde, waar gespeeld wordt op tabel
met rechtstreekse uitschakeling.

* De winnaar brengt de uitslag naar de hoofdscheidsrechter 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 aansprankelijkheid ingeval van ongevallen, diefstal of verlies

* De hoofdscheidsrechter is gemachtigd om alle maatregelen te nemen om het goede verloop 
van de wedstrijden te waarborgen.

* Het tornooi werd goedgekeurd door het P.C. Oost-Vlaanderen onder nr° OVL-1920-BN-201

* Adres van de sporthal :

Sportzaal André Otty
Walleken 12
9470 Denderleeuw



Het tornooi omvat volgende reeksen :

* 09u00 NG en E- reeks

* 11u00 D en C - reeks

* 12u30 NG/E4

* 14u00 E2/D4

* 15u00 D2/C0

Algemene regels
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Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun reeks aanwezig te zijn en dienen zich bij
de hoofdscheidsrechter aan te melden.

Inschrijvingen :

Inschrijven via de website van de VTTL
https://competitie.vttl.be/tornooien tot 21/12/2019

Een speler mag zich enkel inschrijven in een reeks dat zijn eigen klassement bevat.

Info tornooi : deleeuw.steven@telenet.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt :

* Eén reeks : 6€, bijkomende reeks : 4 €

Het inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na de inschrijving niet deelneemt.

Prijzen
Er zijn geldprijzen voor de finalisten van volgende reeksen:
Reeks NG
Reeks E
Reeks D
Reeks C

Er zijn naturaprijzen voor de finalisten van volgende reeksen:
Reeks NG/E4
Reeks E2/D4
Reeks D2/C0


