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ALGEMEEN REGLEMENT
‘PAAS-DUBBEL-VETERANEN’-TORNOOI
1.- ALGEMEEN
Onder auspiciën van de VTTL organiseert de Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie
(LRVC) jaarlijks een ‘Paas-Dubbel-Veteranen’ -tornooi.
Dit tornooi zal telkens op Paasmaandag plaatsvinden bij een door de LRVC aangeduide
gastclub.
2.- TOEGANKELIJKHEID
Tot dit tornooi zijn alle bij de VTTL of AFTT aangesloten leden, die op 31 december van het
lopende sportseizoen de leeftijd van 40 jaar bereikt of overschreden hebben, toegelaten.
3.- INSCHRIJVEN
Inschrijven, eventueel met lunch, zie punt. 7, kan uitsluitend elektronisch via de VTTLcompetitiewebsite ‘Tornooien’ gebeuren.
Het maximaal aantal inschrijvingen wordt steeds voor elk tornooi door de LRVC vastgesteld.
4.- MODALITEITEN
Het tornooi start om 10u00. Aanmelden dient te gebeuren tussen 9u00 en 9u30.
Het eind-uur is voorzien rond 16u00.
Omstreeks 12u30 wordt een lunchpauze ingelast.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer en wordt bij de aanmelding voldaan.
Afmelden kan kosteloos per mail gebeuren tot de dag voor het tornooi bij de tornooileider
vermeld op de VTTL-competitiewebsite ‘Tornooien’.
Aan de speler die zijn afwezigheid niet tijdig meldde, wordt een boete van € 10,00 opgelegd.
5.- CONCEPT
De dames spelen onder hun herenklassement.
Er wordt gespeeld met ITTF goedgekeurde ***-ballen.
De wedstrijden worden betwist naar 3 sets en met voorgift: d.w.z. dat voor aanvang van elke
set de handicappunten aangebracht worden op het scorebord.
Voor aanvang van een wedstrijd wordt getost om het eerst serverende koppel te bepalen.
Bij een eventuele beslissende set wordt er van tafelkant gewisseld wanneer één van beide
koppels effectief 5 punten heeft gescoord.
6.- SPELSYSTEEM
Elke poule wordt door 4 spelers gevormd. Deze 4 spelers vormen telkens 3 koppels en
betwisten onderling 3 wedstrijden op één tafel. Tijdens de wedstrijden staan de koppels zelf in
voor het tellen van de punten.
… / … (1)

… / … (2)
De koppels worden door LRVC samengesteld (men hoeft dus niet zelf voor een partner te
zorgen!) waarbij, in de eerste ronde, afhankelijk van de klassementen, naar een evenwichtige
samenstelling van de koppels wordt gestreefd.
Per gewonnen set wordt aan de speler individueel één winstpunt toegekend. Na afloop van
een speelronde wordt, aan de hand van het aantal behaalde winstpunten, een rangschikking
opgesteld.
Voor de volgende speelronde worden uit deze lijst nieuwe koppels gevormd: de eerste op de
rangschikking, m.a.w. degene met de meeste winstpunten, wordt gekoppeld aan de laatste
gerangschikte, m.a.w. degene met de minste winstpunten, vervolgens wordt de 2de op de
rangschikking gekoppeld aan de 2de laatste, de 3de op de rangschikking, aan de 3de laatste op
de rangschikking, en zo verder.
Bij de samenstelling van de nieuwe koppels wordt er, in de mate van het mogelijke, rekening
gehouden dat er steeds ‘andere koppels’ gevormd worden: kortom er wordt gepoogd om in
een volgende speelronde niemand aan een partner te verbinden waarmee hij/zij reeds eerder
een koppel gevormd heeft.
Na 16u00 worden geen wedstrijden meer betwist, zie punt 4, bepaling van het eind-uur.
7.- LUNCH
Omstreeks 12u30 wordt een lunchpauze ingelast. Tegelijkertijd met de inschrijving, zie punt 3,
kan bij de gastclub een maaltijd gereserveerd worden. De afrekening voor deze lunch gebeurt
ter plaatse bij een verantwoordelijke van de gastclub. Desgevallend kan een eigen lunchpakket
genuttigd worden.
8.- PRIJZEN
Onder het motto deelnemen is belangrijker dan winnen, een credo dat de LRVC hoog in het
vaandel draagt, ligt de focus van het ‘Paas-Dubbel-Veteranen’-tornooi niet op presteren en
prijzengelden. Als tegenprestatie voor deelname geeft VTTL-LRVC na afloop van het tornooi
een rondje en ontvangt elke deelnemer een leuk Paasaardigheidje.
Als afsluiter van het tornooi wordt de speler met de meeste winstpunten uitgeroepen tot ‘beste
dubbelaar’. Voor hem/haar ligt, buiten de eeuwige roem, nog een origineel presentje klaar.

