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ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET
VETERANENCRITERIUM
Seizoen 2018-2019
•

Organisator: Vlaamse Tafeltennisliga – Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie.

•

De LRVCie organiseert jaarlijks twee veteranencriteriums (lente- en
herfstcriterium).

•

Aan deze criteriums mogen deelnemen: de leden van beide Vleugels van de KBTTB,
spelers aangesloten bij een verbond dat door de ITTF erkend is.

•

Maximaal aantal inschrijvingen: de eerste 60 deelnemers spelen zeker

•

Aanvang van de wedstrijden: 10u00.

•

Aanmelding tussen 9u00 om 9u30.

•

Afmelding kan kosteloos gebeuren voor de dag van het criterium per mail naar de
tornooidirecteur of op de dag van het criterium tot uiterlijk 9u30 telefonisch naar de
hoofdscheidsrechter. Afwezige spelers die niet tijdig hebben afgemeld, krijgen een boete
van € 15 omwille van organisatorische redenen.

•

Er wordt gespeeld op minimaal 8 tafels en met *** ballen.

•

Aantal gewonnen sets: drie naar 11 punten.

•

Dames spelen onder hun herenklassement.

•

Indeling:
o De reeksen worden ingedeeld in een hogere reeks (B + C-spelers), een middenreeks
(D-spelers) en een lagere reeks (E + NG).
o Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de klassementen kunnen er
onderverdelingen plaatsgrijpen (bvb. een hogere reeks met twee poules (A1en A2) of
lagere reeksen met meerdere poules (B1, B2, B3).
o Er wordt getracht om aan minimaal 5, doch bij voorkeur 6 of 7 wedstrijden per speler
te komen. Maximaal indien nodig, worden 8 wedstrijden toegelaten voor een reeks van
9 inschrijvingen. Wanneer we niet aan 5 wedstrijden komen, worden er reeksen
samengevoegd.
o Wanneer een bepaalde reeks uit één poule bestaat, worden de eerste vier gelauwerd.
Wanneer een reeks onderverdeeld wordt in twee poules, zullen de respectievelijke
winnaars van elke poule strijden voor de eerste en tweede plaats, terwijl de tweedes
zullen strijden voor de derde en vierde plaats. Indien nodig voor het aantal wedstrijden
zullen ook de andere spelers uit de poules een eindronde spelen.

Wanneer een reeks uit drie poules bestaat, zullen de eerste drie in één eindpoule
strijden voor de drie eerste plaatsen, terwijl de beste tweede automatische vierde
wordt.
Wanneer een reeks uit vier poules bestaat zullen de winnaars van elke poule elkaar in
een halve finale ontmoeten: winnaar van poule 1 tegen de winnaar van poule 4 en de
winnaar van poule 2 tegen de winnaar van poule 3.
•

Rangschikking in de poules:
o De winnaar van een poule is diegene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen.
o Wanneer twee spelers hetzelfde aantal gewonnen wedstrijden totaliseren, is de
onderlinge confrontatie beslissend.
o Wanneer meerdere spelers met evenveel gewonnen wedstrijden eindigen, worden hun
onderlinge posities als volgt bepaald:
a) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en verloren wedstrijden
b) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en verloren sets waarbij het
grootste quotiënt de winnaar is.
c) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en hun verloren punten
d) ingeval de stand nog gelijk zou zijn wint de laagst geklasseerde speler of
wanneer beiden hetzelfde klassement hebben, zal loting de winnaar aanduiden.

• Verloop der wedstrijden:
Aan elke tafel ligt:
a) De wedstrijdblaadjes voor die tafel. Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag
daarop in en de winnaar brengt het blaadje naar de hoofdscheidsrechter.
b) Een pouleblad met alle wedstrijden. Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag
daarop in. Dit pouleblad wordt opgehangen nadat de poule is afgewerkt.
Na het opmaken van alle rangschikkingen worden de prijzen uitgereikt.
•

Prijzen:
- Inschrijven kost 6 euro
- Geldprijzen in hogere en middenreeks als volgt:
• Indien 1 of 2 poules: 4 prijzen
• Indien 3 of meer poules: 5-8 prijzen
- Geldprijzen voor eerste 4 in de lagere reeks

1e
2e
3e
4e
5-8e

Hogere reeks
(B→C6)
€ 50
€ 40
€ 30
€ 20
€ 10

Middenreeks
(D0→D6)
€ 35
€ 25
€ 15
€ 10
€ 7,5

Lagere reeks
(E0→NG)
€ 25
€ 15
€ 10
€ 7,5

