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Algemeen Reglement "NG-Criterium" 2022-2023 

1.- Doelgroep en speelgerechtigdheid 

1.1-  Iedere niet bij de VTTL aangesloten speler junior of ouder, die ongeacht hij/zij al of niet bij een 
'andere' federatie is/was aangesloten ; met dien verstande dat hij/zij bij deze 'andere' federatie niet 
is/was geklasseerd, ten bewijze waarvan hij/zij een verklaring op eer bij zijn/haar inschrijving doet! 
1.2-  Alle VTTL-leden junior of ouder, te weten elke niet geklasseerde dame of heer. 

2.- Wijze van inschrijven 

2.1.-  De niet bij de VTTL aangesloten VTTL speler junior of ouder die aan de bepalingen van het 
hiervoor beschreven punt 1.1.1. voldoet, kan zich inschrijven via een speciaal  daartoe bestemd 
online inschrijfformulier met verklaring op eer. 
2.2.-  De VTTL-leden junior of ouder die aan de bepalingen van het hiervoor beschreven punt 1.1.2. 
 voldoet, kan zich inschrijven via de VTTL-competitiesite! 

3.-  Reeksen 

Een NG-Criterium wordt gespeeld in 4 (vier) reeksen.  
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen per reeks nog eindrondes gespeeld worden. 
Er kan maximaal in 1 reeks ingeschreven worden. Indien een reeks minder dan 6 (zes) deelnemers telt, 
kan deze reeks gemengd en/of samengevoegd worden met een andere reeks! 
Het streefdoel is om elke deelnemer minimaal 5 (vijf) wedstrijden te laten spelen. 
 
Reeks 1: 
Niet bij de VTTL aangesloten vrouwelijke spelers junior of ouder die ook niet geklasseerd zijn bij 
'andere' federatie. 
 
Reeks 2: 
Niet bij de VTTL aangesloten mannelijke spelers junior of ouder die ook niet geklasseerd zijn bij 
'andere' federatie. 
 
Reeks 3: 
Vrouwelijke VTTL-leden junior of ouder met beperking klassement NG. 
 
Reeks 4: 
Mannelijke VTTL-leden junior of ouder met beperking klassement NG. 
 
Alleen wanneer een dame wel een damesklassement heeft (afwijkend van NG) en bij de heren niet 
geklasseerd is, kan er ingeschreven worden bij de heren NG-reeks. 
 
4.- Inschrijvingsgelden 
Het is de organiserende club toegestaan om inschrijvingsgeld te vragen.  
Evenwel mag het inschrijvingsgeld de volgende bedragen niet overschrijden: 
- € 7,00 voor een niet bij de VTTL aangesloten speler + 16; 
- € 5,00 per VTTL-lid junior of ouder. 
De organiserende club staat in voor de inning van deze inkomsten en kan er verder over beschikken. 
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5.- Prijzen 
De VTTL voorziet trofeeën voor de eerste drie plaatsen in de vier reeksen. Wanneer de reeksen worden 
samengevoegd, zullen de trofeeën toegekend worden in een gefilterde rangschikking. Resterende 
trofeeën voor reeksen met minder dan 3 inschrijvingen, gaan terug naar de VTTL. 

6.- Verzekering 
Elke deelnemer is verzekerd; daartoe heeft de VTTL bij Ethias een polis "verzekerd risico contractuele 
aansprakelijk" afgesloten. 

7.- Coördinaten contactpersoon VTTL 
dhr. Crabbe Ivan
e-mail: ivancrabbe@vttl.be
tel. VTTL: 02 527 53 72
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