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Draaiboek “NG-Criterium 2022-2023” 

1.- Landelijke Sportreglementen 

De landelijke sportreglementen, in het bijzonder de normen zoals bepaald in artikel C.2 van 

deze landelijke sportreglementen, zijn van toepassing op de organisatie van een NG-Criterium. 

2.- Kandidatuurstelling 

Iedere bij de VTTL aangesloten club kan zich kandidaat stellen om een NG-Criterium te 

organiseren. 

De kandidatuur dient verplicht verstuurd te worden via het daartoe bestemde 

inschrijvingsformulier op de website van de VTTL. 

De toewijzing gebeurt door de VTTL, na de beoordeling van de ingezonden kandidatuur. 

3.- Algemene voorwaarden 

3.1.- Type van speelzaal:  

- speelruimte in een sporthal van de stad of van de gemeente of in een club-sportlokaal

- eventuele beperkingen in verband met schoeisel.

- voldoende afzonderlijke kleedkamers eventueel met douches met warm water voor

de deelnemers-deelneemsters.

- voldoende afzonderlijke toiletten voor dames en heren.

3.2.- Materieel:

- minimum 4 tafels.

- officiële wedstrijdballetjes.

- aan iedere tafel een scorebord op een scorebordtafeltje, een pen of potlood en een

stoel.

- een geluidsinstallatie met microfoon.

- een voldoende grote tafel met elektriciteitsvoorziening voor computer(s) en printer.

3.3.- Hygiëne en veiligheid:

- de organiserende club is verantwoordelijke voor de hygiëne en de veiligheid in de

speelzaal-ruimte, in de kleedkamers en in de toiletten

3.4.- Inrichting speelzaal-ruimte: 

- de inrichting van de speelzaal-ruimte gebeurt op eigen initiatief en volledig door eigen

personeel

4.- Algemene gegevens 

- naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van twee contactpersonen

- één van beide hogergenoemde contactpersonen is ten minste één uur voor de aanvang

van het evenement aanwezig en verleent de hoofdscheidsrechter -technische- bijstand

gedurende de duur van het NG-Criterium.
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5.- Criteriumleiding 

De inrichtende club stelt op eigen initiatief een erkende hoofdscheidsrechter aan en deelt de 

naam van deze official mee in haar kandidatuur. 

De reeksen, eventueel met eindrondes, worden in overleg met de contactpersoon (zie 9 hierna) 

VTTL opgesteld. 

6.- Promotiecampagne -drukwerken 

6.1.-Promotie: 

 De promotie van het NG-Criterium verloopt via: 

- de VTTL, middels haar gekende en daartoe geijkte kanalen;

- de organiserende club, op eigen initiatief en met eigen middelen.

6.2.- Ondersteuning:

Ter ondersteuning van de promotie bezorgt de VTTL de club die een NG-Criterium krijgt

toegewezen een digitale affiche.

Deze affiche wordt met de logo's van de vaste sponsors van de VTTL bedrukt.

Logo's van sponsors van de organiserende club, die geen concurrentie vormen met sponsors

van de VTTL, kunnen ook op de affiche aangebracht worden in samenspraak met VTTL.

De club levert deze logo's vooraf aan bij hun dossier kandidatuur.

7.- Trofeeën 

De organiserende club staat in voor de trofeeën. 

8.- Financiële ondersteuning 

Elke provincie krijgt 150 euro, te verdelen volgens eigen keuze over de organiserende club(s). 

9.- Coördinaten contactpersoon VTTL 

dhr. Ivan Crabbe
e-mail: ivancrabbe@vttl.be

tel. VTTL: 02 527 53 72
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