TTC Merelbeke – B-Tornooi- Reglement
1) TTC Merelbeke VZW organiseert een B-Tornooi.
Dit tornooi is voorbehouden aan de leden van de beide vleugels van de K.B.T.T.B (AFTT & VTTL), aan
de spelers aangesloten bij een buitenlandse bond die door de I.T.T.F (international table tennis
federation) erkend is en voor spelers niet aangesloten bij een bond.
Het tornooi vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020 in de sporthal Ter Wallen
(Sportstraat 1, 9820 Merelbeke).
2) Hoofdscheidsrechter en verantwoordelijke: Bjorn Neirinck
3) Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via http://competitie.vttl.be of via e-mail naar
bjornneirinck@hotmail.com en dit tot uiterlijk woensdag 19 augustus 2020.
Een inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, klassering 2020-2021, clubnaam,
clubnummer en aan welke reeks(en) er deelgenomen wordt. Dames dienen hun herenklassement te
vermelden.
De inschrijvingen kunnen vervroegd worden afgesloten bij het bereiken van een maximaal aantal
spelers in een bepaalde reeks.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €6,00 per reeks
Bij niet deelname zonder tijdig af te melden (ten laatste 8.30 op vrijdag 21 augustus 2020 per sms of
mail aan de hoofdscheidsrechter) blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd.
4) In de reeksen met poules starten de reeksen met een poulesysteem van 4 spelers. Indien dit
niet mogelijk is zullen er poules van 3 gevormd worden.
Bij reeksen met poules, wordt de rangschikking als volgt bepaald:
- aantal gewonnen wedstrijden.
- bij gelijke stand tussen 2 spelers geldt de onderlinge wedstrijd.
- bij gelijke stand tussen 3 spelers gelden de resultaten van de onderlinge wedstrijden,
vervolgens de onderlinge set-verhouding en tenslotte de punten-verhouding.
De eerste twee gaan door naar de eindtabel (rechtstreekse uitschakeling). De laatste van de poule
dient nog een wedstrijd te tellen.
In de reeksen met rechtstreekse uitschakeling of in de eindtabel van een reeks blijft de verliezer van
de match om de volgende match te tellen. De winnaar kijkt de uitslag na en brengt het
wedstrijdbriefje onmiddellijk bij de hoofdscheidsrechter.
5) Alle wedstrijden worden gespeeld in drie gewonnen sets.
6) De reglementen van de K.B.T.T.B. zijn van toepassing.
7) Het tornooi wordt gespeeld op 18 tot 22 blauwe Tibhar Smash 28/R tafels. Er wordt gespeeld
met witte Tibhar NG competitieballen.
8) De deelnemers dienen te spelen in sportuitrusting en met schoenen die geen strepen
nalaten. Witte kledij is niet toegelaten.

9) De volgende reeksen worden ingericht, sommige reeksen hebben een maximum aantal
inschrijvingen. Bij het behalen van het maximum aantal inschrijvingen in een bepaalde reeks
kan de organisatie de inschrijvingen voor de desbetreffende reeks afsluiten.
zaterdag
NG (tabel)
NG-E4 (poule)
E2-E0 (poule)
E (tabel)
D2-C4 (poule)
C2-C0 (poule)
C (tabel)

UUR
12U30
9U30
9U30
12U30
14U00
14U00
11U30

AANTAL
32
32
32
32

Zondag
E2-D4 (poule)
D2-D0 (poule)
D (tabel)
C2-B4 (poule)
B2-B0 (poule)
B (tabel)
Recreanten (poule)*

UUR
9U30
9U30
12U30
14U00
14U00
11U30
14U00

AANTAL
32
32
32
32
32

Reeks Recreant (poule) => Inschrijven mogelijk voor alle recreanten en recreant-reserve met een
maximum klassement van D6.
Spelers mogen zich inschrijven in onderstaande reeksen:

10) Alle spelers dienen zich aan te melden uiterlijk een half uur vóór de aanvang van hun 1ste
reeks.
11) Prijzen voorzien voor de plaatsen 1 tot 4 in elke reeks. Reeksen met onvoldoende
inschrijvingen kunnen afgelast worden en/of het prijzengeld verminderd.
12) Er geldt een algemeen rookverbod in het sportcomplex en er mogen geen eigen dranken
genuttigd worden. Het is er ook ten strengste verboden eten en dranken, andere dan water,
te verbruiken in de zaal. Hiervoor is er een cafetaria voorzien.
13) Er zijn aparte kleedkamers (met douches) beschikbaar voor de dames en de heren.
14) De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstallen
of gebeurlijk ongeval.
15) De hoofdscheidsrechter is bevoegd om alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor het
goede verloop van het evenement. Deze beslissingen zijn niet voor beroep vatbaar.
16) Door zich in te schrijven verklaart iedere deelnemer het reglement vooraf gelezen en
goedgekeurd te hebben. Dit reglement kan de deelnemer vinden op de website van de club
www.ttcmerelbeke.be.
17) Het tornooi is toegelaten door het PC Oost-Vlaanderen onder het nummer OVL-2021-BN-201

