KAVVV

1. COMPETITIE
1.1.

Inrichting

Art.1
Ieder jaar richt de K.A.V.V.V.- Tafeltennis een interclubkampioenschap in, voorbehouden
aan de clubs en haar aangesloten leden van de afdeling tafeltennis.
Deze competitie wordt in alle afdelingen met heen- en terugwedstrijden beslist.
Art.2
De interclubkampioenschappen worden betwist in verschillende reeksen.
De reeksen worden elk sportjaar opgesteld volgens de totale puntenwaarde van de ploegen en
eventueel onderverdeeld in een A, B, enz. reeks.
Art.3
Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven.
Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door een
verschillende letter van het alfabet, te beginnen met de letter “A” voor de sterkste
samenstelling.
In eenzelfde afdeling mogen een onbeperkt aantal ploegen van eenzelfde club aan de
competitie deelnemen.
Art.4
Clubs die meerdere ploegen in lijn stellen, moeten deze ploegen samenstellen volgens de
sterkte van de onderscheiden spelers en deze samenstelling aan het bestuur opgeven vóór
aanvang van de competitie.

1.2.

Klassering der spelers

Art.5
Alle aangesloten spelers krijgen op grond van hun prestaties tijdens de competitie,
tornooiwedstrijden, criteria en bekerwedstrijden een persoonlijk klassement toegewezen.
Aan de hand van deze klassering zullen ze aan de verschillende tornooien, criteria en bekerwedstrijden kunnen deelnemen.
Art.6
Vóór aanvang van het seizoen zal het bestuur een lijst bekendmaken van de persoonlijke
klassering van haar aangesloten spelers.
Na de heenwedstrijden zal deze lijst herzien en, zo nodig, aangepast worden
Nochtans kan het bestuur ten allen tijde, wanneer het dit nodig oordeelt, aan de lijst
veranderingen aanbrengen.
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Bij aansluiting van een nieuwe speler is elke club verplicht het laatst bekomen individueel
klassement van deze speler of speelster, hem of haar toegekend in gelijk welke
tafeltennisfederatie, op te geven, onafgezien de korte of lange inactiviteit van deze speler of
speelster. Het bestuur behoudt zich het recht voor deze individuele klassering aan te passen
aan de eigen klasseringsnormen.
Elke clubsecretaris mag steeds een gemotiveerd verzoek tot verandering van de persoonlijke
klassering van zijn speler(s) indienen.

1.3.

Samenstelling der ploegen – Basisopstelling, Basisspeler

Art.7
De ploegen, samengesteld uit drie spelers en/of speelsters, betwisten 9 enkelspelen en 1
dubbelspel, en wel in die zin, dat iedere speler elk van de drie tegenstrevers ontmoet.
In het dubbelspel mag een vierde ploegmaat, die als invaller was opgekomen, opgesteld
worden.
Het persoonlijk klassement van deze vierde speler mag niet hoger zijn dan dit van de derde
speler van de betrokken ploeg, tenzij deze vierde speler deel uitmaakt van de basisploeg.
Het opstellen van een vierde speler, welke enkel het dubbelspel betwist, wordt niet
beschouwd als een volwaardige invallers beurt en kan dus zonder beperking gebeuren.
Art.8
Indien er zich slechts één speler aanbiedt wordt de wedstrijd met forfait score door de andere
ploeg gewonnen.
Niettemin zal tegen de ene aanwezige speler gespeeld worden zo deze hierom verzoekt. In
dat geval zal er individueel met de behaalde resultaten rekening worden gehouden.
Tijdens eenzelfde competitieseizoen zal deze gunstmaatregel slechts tweemaal worden
toegestaan. De derde maal wordt ook individueel de forfait score van toepassing.
Art.9
Daagt een ploeg slechts met twee spelers op dan worden er 6 enkelspelen en 1 dubbelspel
gespeeld en verliest deze ploeg reeds 3 wedstrijdpunten.
Ontbreekt in beide ploegen een speler, dan blijft er één wedstrijd open, maar wordt deze als
winstpunt voor de bezoekers aangerekend.
Art.10
Bij winst door forfait (verwittigd/niet-verwittigd) worden aan de spelers, opgegeven door
de benadeelde ploeg, 3 gewonnen wedstrijdpunten toegekend.
Te dien einde zal een wedstrijdblad worden opgemaakt met de namen van de eigen spelers en
met vermelding van “verwittigde forfait” of “ niet-verwittigde forfait”
Het elektronisch doorgeven van de uitslag is ten laste van de ploeg die forfait krijgt.
Art.11
Een ploeg die viermaal – al dan niet verwittigd forfait geeft wordt uit competitie genomen.
Dergelijk forfait brengt verlies van alle gewonnen punten met zich mee.
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Art.12
Het opstellen van een niet-aangesloten speler heeft het verlies van de betrokken wedstrijden
met 10-0 cijfers tot gevolg.
Evenwel zullen de individuele uitslagen, behaald door de aangesloten spelers van beide
ploegen, blijven tellen voor de individuele klassering.
Art.13
De basisopstelling wordt gevormd door de persoonlijke klassementssterkte van de drie
spelers, die met naam en klassement, vóór aanvang van het seizoen, aan het bestuur worden
opgegeven.
Is basisspeler : de speler, welke deel uitmaakt van de basisopstelling, en welke voldoende
werd opgesteld.
Mocht blijken dat een bij aanvang van het seizoen opgegeven speler tijdens de heenronde
geen voldoende competitiewedstrijden betwistte om basisspeler te worden, dan wordt voor de
terugronde de basisopstelling van de betrokken ploeg bepaald door de persoonlijke
klassementssterkte van de drie spelers welke tijdens de heenronde de meeste wedstrijden
hebben gespeeld dien ten verstande dat het nieuwe basisklassement niet hoger mag zijn dan
hetgeen werd opgegeven aan het begin van de competitie.
Art.14
Het persoonlijk klassement van een basisspeler kan in de loop van het seizoen veranderen,
hetgeen niet belet dat hij steeds reglementair deel blijft uitmaken van de opgegeven
basisploeg en dus in deze ploeg mag opgesteld blijven.
Art.15
Wanneer een speler vervangen wordt door een invaller mag het klassement van deze invaller
nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk klassement, - d.i. het klassement bij aanvang van het
competitieseizoen-, van de titularis die hij vervangt.
In een afdeling van twaalf ploegen mag een speler viermaal in eenzelfde ploeg meespelen,
indien die ploeg in een hogere reeks is ingedeeld dan de eventuele basisploeg tot dewelke
deze invaller behoort. De vijfde maal gaat bedoelde speler automatisch over naar de ploeg,
waarvoor hij vijfmaal is ingevallen. Van dat ogenblik af zal hij ook in deze hogere ploeg als
basisspeler gerangschikt worden. (in een afdeling van elf ploegen na 4 beurten).

1.4.

Rangschikking van ploegen en spelers

Art.16
Aan de winnende ploeg van een competitiewedstrijd worden 2 punten toegekend en aan de
verliezende ploeg 0 punten. Bij gelijkspel krijgt elke ploeg 1 punt toegewezen.

Reglementen

3

KAVVV
Art.17
Door optelling van de behaalde punten worden de ploegen gerangschikt. De ploeg die, na
afloop van de competitie, met de meeste punten gerangschikt staat, is kampioen en ontvangt
een beker.
Art.18
Bij gelijkheid van punten in de eindrangschikking van het interclubkampioenschap zal een
testwedstrijd over de toewijzing van de kampioenstitel beslissen. Deze barragewedstrijd in
een neutraal lokaal zal onder leiding staan van een door het bestuur afgevaardigd neutrale
scheidsrechter.
Voorafgaandelijk zal de hoofdscheidsrechter overgaan tot een toss om uit te maken welke van
de beide ploegen op de linkerzijde(zgn. “ thuisploeg”) van het wedstrijdblad dient ingevuld te
worden.
Van zodra een der betrokken ploegen het 6e wedstrijdpunt scoort wordt de barragewedstrijd
als beëindigd beschouwd.
Art.19
Eindigt de testmatch op een gelijke 5-5 stand, dan is de ploeg gewonnen die :
a) het meest gewonnen sets totaliseert;
b) het grootste aantal setpunten telt.
Indien een testwedstrijd volledig gelijk eindigt (matchen/sets/punten) dan zullen de drie
laatste wedstrijden als doorslaggevend beschouwd worden.
Bij elke testwedstrijd moeten de ploegen zich in hun basisopstelling aanbieden.
Bij aanvang van iedere individuele wedstrijd tijdens de testmatch zal de scheidsrechter
overgaan tot een toss om de eerste serveerbeurt toe te wijzen.
Art.20
In elke afdeling wordt op grond van de meest gewonnen wedstrijden een individueel
klassement bijgehouden. De winnaar hiervan is kampioen van zijn afdeling.
Bij gelijkheid van gewonnen wedstrijden is kampioen :
a) de speler die het minst aantal wedstrijden verloor.
b) vervolgens, de speler die het grootste verschil boekt tussen gewonnen en verloren sets.
Bij volkomen gelijkheid worden de spelers gelijk geplaatst, zijn beiden kampioen, en
ontvangen beiden de titel en de uitgeloofde trofee.

1.5.

Scheidsrechter – Aanvoerder – Wedstrijdblad

Art.21
De bezochte club zorgt steeds voor de leiding van de eerste wedstrijd.
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De spelers zijn ertoe gehouden beurtelings een wedstrijd te arbitreren.
Zelfs als er telborden beschikbaar zijn moet de scheidsrechter de stand luidop tellen als een
van de spelers hierom vraagt.
De bezochte club levert de wedstrijdballen
In principe zijn alle 3*** ballen die vermeld staan op de lijst van geoorloofde ballen van de
ITTF als wedstrijdbal toegelaten. Vanaf het seizoen 2015-2016 mogen ook de nieuwe plastic
ballen gebruikt worden. De keuze voor celluloid of plastic is vrij, maar bindend voor de hele
speelavond of tornooi…
Art.22
De aanvoerder van de bezochte ploeg vult het wedstrijdblad zorgvuldig in. Na afloop van de
laatste wedstrijd vult hij eveneens de controlevakjes onderaan het wedstrijdblad in. De naam
van elke speler zal gevolgd worden door de eerste letter van de voornaam. Bovendien zal de
naam van elke speler voorafgegaan worden door diens affiliatienummer.
De bezochte club zal instaan voor het afleveren aan de bezoekende club van een dubbel van
het wedstrijdformulier.
Art.23
Na afloop van de wedstrijden zal van beide ploegen één speler als aanvoerder het
scheidsrechterblad voor akkoord ondertekenen.
Iedere verbetering, weglating of bijvoeging op het wedstrijdformulier moet geparafeerd
worden door de aanvoerders van de twee ploegen.
Art.24
Uitslagen ( ploeg – bv. 5-5) moeten ten laatste op zaterdag 12u ingevoerd worden in de
TTManager (tafeltennis.kavvv.be). De individuele resultaten moeten voor dinsdag 23.59u
ingebracht worden.

1.6.

Volgorde wedstrijden – Speeldagen

Art.25
Voor de gewone wedstrijden en voor de testwedstrijden zullen de diverse matchen betwist
worden in volgende orde :

1e wedstrijd
2e wedstrijd
3e wedstrijd
4e wedstrijd
5e wedstrijd
6e wedstrijd
7e wedstrijd
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Thuisploeg
Speler
2
1
3
2
3
1
Dubbelspel

Bezoekers
Speler
1
3
2
3
1
2
Dubbelspel
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8e wedstrijd
9e wedstrijd
10e wedstrijd

3
2
1

3
2
1

Het persoonlijk klassement van elke speler is bepalend voor de sterkte orde, in die zin dat de
hoogst geklasseerde speler van elke ploeg als “speler 1” in deze ploeg wordt opgesteld.
Bij gelijkheid van klassement is de keuze vrij.
Art.26
De wedstrijden worden gespeeld op de vastgestelde dagen, zoals bekend worden gemaakt via
de wedstrijdkalender op TTManager.
Het staat de ploegen vrij in gemeen overleg een bepaalde competitie wedstrijd te betwisten op
een vroegere datum.
Uitstel van een wedstrijd wordt slechts toegestaan tot uiterlijk vrijdagavond van de
geprogrammeerde competitieweek.
Bij het omwisselen van wedstrijden blijft de in het kalenderboek voorziene thuisploeg –
administratief – steeds de thuisploeg, behoudt al de verantwoordelijkheden van thuisploeg en
dient als thuisploeg op het wedstrijdblad vermeld te worden
Op het wedstrijdblad dient de werkelijke speeldatum en het lokaal waar de wedstrijd plaats
vond, vermeld te worden.
Art.27
Op het aanvangsuur moet één speler van elke ploeg aanwezig zijn. De tweede speler moet
binnen 30 minuten aanwezig zijn, de derde speler moet binnen het uur na aanvangsuur
aanwezig zijn.
Bij collectief te laat komen wegens onvoorziene omstandigheden moeten de wedstrijden
alsnog betwist worden, voor zover het effectief tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet
na 21.00 dient te geschieden. Wanneer slechts één tegenspeler tijdig aanwezig is, is deze
ertoe gehouden het eigen programma af te werken tot bij aankomst van zijn ploegmaten. In
voorkomend geval mag deze speler een rustpauze van 5 minuten tussen elk van zijn
wedstrijden opeisen.
In deze gevallen dient het aanvangsuur van de eerste wedstrijd van de te laat gekomen
speler(s) vermeld te worden op het wedstrijdblad, voor akkoord getekend door de
betrokkene(n). Tevens zal de reden van dit te laat komen door de betrokken ploegkapitein
bondig geformuleerd worden.
Het bestuur zal dan de gegrondheid van de opgegeven reden onderzoeken.
Het bestuur is gemachtigd in bepaalde gevallen het aanvangsuur voor een bepaalde club of
ploeg te vervroegen of te verlaten met max. 30 minuten. In dit geval moet één speler van elke
ploeg aanwezig zijn op het vastgestelde aanvangsuur, moet een tweede speler van elke ploeg
aanwezig zijn binnen het half uur na het aanvangsuur en zal de derde speler van elke ploeg
binnen het uur na het vastgestelde begintijdstip moeten aanwezig zijn.
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Bij weigering een wedstrijd te vervroegen of binnen dezelfde week uit te stellen, kan de
aanvragende club zich tot het bestuur wenden, dat de gegrondheid van de aangevoerde
argumenten pro en contra onderzoekt, een beslissing treft en eventueel een nieuwe
wedstrijddatum vastlegt. Het verzoek tot vervroeging of uitstel moet minstens 48 uur vóór
aanvang van de geprogrammeerde wedstrijd aangevraagd worden.

1.7.

Vervanging

Art.28
Het is steeds toegelaten, wanneer een speler ontbreekt, een speler van een lagere ploeg op te
stellen. Een speler van de A-ploeg kan dus vervangen worden door een speler van de Bploeg, C-ploeg, D-ploeg, enz. Een speler van de B-ploeg kan vervangen worden door een
speler van de C-ploeg of D-ploeg enz.
Het omgekeerde is niet toegelaten : een basisspeler van de A-ploeg mag in geen geval in de
B-ploeg of in een andere lagere ploeg opgesteld worden. Zulk foutief optreden wordt met 100 forfaitcijfers bestraft, met behoud evenwel van de individuele uitslagen door de overige
spelers behaald.
Art.29
Indien twee of meerdere ploegen van eenzelfde club in eenzelfde afdeling uitkomen, mag een
speler van de lagere ploeg opgesteld worden in de hogere ploeg, op voorwaarde dat zijn
persoonlijk klassement niet hoger ligt dan het oorspronkelijk persoonlijk klassement van de
derde basisspeler van de hogere ploeg.
In onderhavig geval wordt dit invallen van een speler uit een lagere in een hogere ploeg
slechts tweemaal per speler en per seizoen toegelaten zonder gevolgen. Vanaf de derde keer
wordt hij basisspeler in de hogere ploeg.
Ongeacht de opsplitsing van een afdeling in meerdere reeksen (A-reeks, B-reeks, enz.) wordt
deze als één afdeling beschouwd en gelden voorgaande restricties inzake de vervanging van
spelers.

1.8.

Klachten – Boeten –Sancties

Art.30
Elke club heeft het recht in bepaalde omstandigheden een neutrale scheidsrechter voor een
wedstrijd aan te vragen. Het bestuur beslist of dit verzoek moet ingewilligd worden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor op een bepaalde wedstrijd een hoofdscheidsrechter af
te vaardigen.
Art.31
Bedrog bij het opgeven van een klassement of het verzuimen ervan heeft steeds het verlies
van de betrokken wedstrijd(en) met 10-0 forfaitscore tot gevolg, ook individueel voor de
overige spelers van de nalatige ploeg.
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Art.32
Klachten over de leiding van een wedstrijd, of andere mogelijke onregelmatigheden, moeten
binnen de 3 dagen na de betrokken wedstrijd schriftelijk aan de voorzitter van de afdeling
tafeltennis worden overgemaakt. Na deze termijn zullen ze niet meer in aanmerking genomen
worden.
Art.33
Alle klachten zullen door het bestuur van de afdeling onderzocht en beslecht worden.
Tegen elke uitspraak kan beroep aangetekend worden bij het beroepscomité, waarna
eventueel hoger beroep kan aangetekend worden bij het Hoofdbestuur.
Voor het beroep bij het beroepscomité is een termijn voorzien van acht werkdagen na
ontvangst van de beslissing van het bestuur van de afdeling tafeltennis.
Art.34
Vóór aanvang van het seizoen zal de Algemene Vergadering de boetes bepalen.
Er wordt een boete opgelegd voor elke niet tijdig verwittigde forfait.
Niet tijdig betekent : vóór 12.00 uur van de dag dat de wedstrijd moet plaatsvinden.
De helft van het bedrag van deze boete wordt geboekt op de creditzijde van de benadeelde
club.
Er wordt een boete opgelegd voor een verwittigde forfait.
Er wordt een boete opgelegd voor elke niet tijdig gemelde uitslag.
Niet tijdig betekent : na zaterdag 12.00 uur van de betrokken week.
Er wordt een boete opgelegd voor elk niet tijdig ingevuld detail-resultaat (i.e. individuele
prestaties).
Niet tijdig betekent : na dinsdag na de voorbije interclubweek.
Er wordt een boete opgelegd bij algemene forfait van een ploeg.
Er wordt een boete opgelegd aan de speler die, als verliezer tijdens een tornooi, criterium of
een verbondskampioenschap, weigert als scheidsrechter in een volgende match op te treden,
tenzij het tornooibestuur hem van deze plicht ontsloeg.
Vermelde boeten zullen door het verbond via de afrekenstaat van de betrokken club geïnd
worden.
Er wordt een boete opgelegd bij afwezigheid op de Algemene Vergadering.
Er wordt een boete opgelegd aan de clubs die de verschillende deadlines overschrijden, zoals
bvb. inschrijving Best-of-five.
Art.35
Sancties n.a.v. overtredingen van de reglementspunten worden voor elk geval afzonderlijk
door het bestuur getroffen.
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1.9.

Overgangen – Allerlei

Art.36
Een overgang naar een andere club kan slechts gebeuren na het einde van de competitie.
Art.37
Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de wedstrijden, zowel bij interclub, tornooien,
kampioenschappen, criteria, bekerwedstrijden. Het toestel in kwestie moet uitgeschakeld zijn
in de speelruimte. Denk eraan : het niet naleven van dit gebod kan, na slechts één
verwittiging door de tegenstrever, leiden naar een forfaitscore ten gunste van de andere partij.
Art.38
Het is verboden in het clublokaal te roken, behalve in de daarvoor voorziene ruimte.
Het lijmen van rubbers is in de speellokalen verboden.
Art.39
Elk geval, niet voorzien in dit reglement, zal door het bestuur worden beslecht.
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2. Tornooien
Art.40
De tornooien zijn voorbehouden aan de aangesloten leden, deel uitmakend van een club,
actief in de K.A.V.V.V.-afdeling Tafeltennis.
Art.41
De tornooien worden gespeeld volgens de reglementen in voege bij de K.A.V.V.V.- afdeling
tafeltennis.
Art.42
De inschrijvingen dienen gedaan op het toegezonden formulier, per E-mail of in TTManager
en vóór de gestelde limietdatum.
Naam, club, klassement en aansluitingsnummer dienen vermeld te worden.
Art.43
Inschrijvingsmodaliteiten, reeksen en aanvangsuur worden bepaald door de inrichtende club.
Art.44
De leiding van het tornooi of criterium is in handen van de inrichtende club. De leiding kan
elke beslissing nemen die nodig is om het tornooi of criterium goed te laten verlopen, en dit in
een geest van sportiviteit.
Art.45
Bij de poulewedstrijden staat de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier.
Voor de eerste wedstrijden van de eindronde doet de leiding beroep op de aanwezige spelers,
daarna blijft de verliezer aan tafel en zal de volgende wedstrijd leiden.
Weigering om een wedstrijd te leiden, of het zich onttrekken eraan, kan een sanctie tot gevolg
hebben. (boete 10 euro).
Er kan steeds beroep gedaan worden op een aanwezige speler om een wedstrijd te arbitreren.
Art.46
Men dient op het voor de ingeschreven reeks voorziene aanvangsuur aanwezig te zijn in
sportkledij.
Art.47
Wanneer een speelster of speler verzocht wordt een wedstrijd te betwisten en na twee
aanmaningen niet aan de wedstrijdtafel verschijnt, zal zij of hij voor de betrokken reeks
geschrapt worden.
Art.48
Alle wedstrijden naar 21 punten, met inbegrip van de finales, worden betwist naar twee
gewonnen sets.
Art.49
Het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd of men deelneemt of niet.
Art.50
Elke club is verantwoordelijk voor het inschrijvingsgeld van haar spelers, die zich voor een
tornooi laten inschrijven.
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Bij wanbetaling zal na een schriftelijke aanmaning aan de secretaris van de in gebreke zijnde
club, de voorzitter van de afdeling hiervan in kennis gesteld worden.
Kopie van de aanmaning zal hem hiertoe overhandigd worden.
Via het bondsbestuur zal het niet betaalde bedrag op de creditzijde van de eisende club, op de
debetzijde van de in gebreke zijnde club worden ingeschreven.
Art.51
In de reeksen met voorgift zal de serveerbeurt in de eerste set toegekend worden aan de
speler/speelster welke van de voorgift geniet. In de tweede set serveert de speler/speelster
welke de voorgift moet toestaan.
De beginslag in de derde set komt terug toe aan de laagst geklasseerde.
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3. Criterium
Art.52
De criteria zijn voorbehouden aan de aangesloten leden, deel uitmakend van een club, actief
in de K.A.V.V.V. afdeling Tafeltennis
Art.53
De tornooien en criteria worden gespeeld volgens de reglementen in voege bij de
K.A.V.V.V.- afdeling tafeltennis.
Art.54
De clubs die een criterium wensen in te richten moeten hiervoor het bestuur om toelating
verzoeken.
Het bestuur zal een lijst van vrije data ter beschikking houden, waartussen de inrichtende
clubs een keuze kunnen maken.
Art.55
De inschrijvingen dienen gedaan langs de club, op het formulier, per E-mail of in TTManager
en voor de gestelde limietdatum.
Naam, club, klassement en aansluitingsnummer dienen vermeld te worden.
Art.56
Er wordt geen aparte poule ingericht voor een reeks met minder dan 4 inschrijvingen.
Art.57
Het maximum aantal spelers in een poule is 7.
Art.58
Indien er een reeks is met onvoldoende deelnemers, zal deze reeks samengevoegd worden met
een andere (lager of hoger, naargelang de situatie). De afwerking gebeurt echter net alsof het
één reeks is, dus iedereen kan een eindronde spelen. Na afloop wordt er een rangschikking
opgemaakt en punten toegekend. Deze punten tellen echter voor de reeks waarvoor men
ingeschreven is. Stel bv. dat NG en F samen moeten spelen, en speler F wint en speler NG is
tweede, dan krijgt de F bv. 7 punten voor de F reeks en de NG 5 punten voor de NG reeks.
Art.59
Per criterium en reeks kan de inrichtende club het aantal deelnemers beperken, afhankelijk
van de omstandigheden. Dit zal op voorhand worden medegedeeld.
Art.60
Aanvangsuur voor alle criteria : 10h30 Voorziene einde : 17 uur
Art.61
U kan enkel inschrijven voor uw eigen klassementsreeks, en dit ten laatste de woensdag voor
het geplande criterium. Indien een speler na de heenronde een nieuw klassement krijgt, dan
mag de speler in het eerste criterium waaraan hij/zij deelneemt in de terugronde kiezen of er
in de reeks van het oude of het nieuwe klassement gespeeld wordt. De klassementsreeks van
het eerste gespeelde criterium in de terugronde blijft gelden voor de volgende criteria.
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Art.62
De criteria worden betwist met een voorgift van 1 punt per klassementsverschil + 2 voor NG
spelers en met een voorgift van 1 punt per klassementsverschil + 1 voor de anderen. Het
persoonlijk klassement op de dag van het criterium is van toepassing. De maximum voorgift
bedraagt 16 punten.
Art.63
In de reeksen met voorgift zal de serveerbeurt in de eerste set toegekend worden aan de
speler/speelster welke van de voorgift geniet. In de tweede set serveert de speler/speelster
welke de voorgift moet toestaan.
De beginslag in de derde set komt terug toe aan de laagst geklasseerde.
Art.64
De leiding van het criterium is in handen van de inrichtende club. De leiding kan elke
beslissing nemen die nodig is om het tornooi of criterium goed te laten verlopen, en dit in een
geest van sportiviteit.
Art.65
Bij de poulewedstrijden staat de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier.
Voor de eerste wedstrijden van de eindronde doet de leiding beroep op de aanwezige spelers,
daarna blijft de verliezer aan tafel en zal de volgende wedstrijd leiden.
Art.66
Weigering om een wedstrijd te leiden, of het zich onttrekken eraan, kan een sanctie tot gevolg
hebben.
Er kan steeds beroep gedaan worden op een aanwezige speler om een wedstrijd te arbitreren.
Art.67
Men dient op het voor de ingeschreven reeks voorziene aanvangsuur aanwezig te zijn in
sportkledij.
Art.68
Wanneer een speelster of speler verzocht wordt een wedstrijd te betwisten en na twee
aanmaningen niet aan de wedstrijdtafel verschijnt, zal zij of hij voor de betrokken reeks
geschrapt worden.
Art.69
Alle wedstrijden naar 21 punten , met inbegrip van de finales, worden betwist naar twee
gewonnen sets. Uitzondering : indien een poule of reeks bestaat uit slechts 4 spelers, wordt er
gespeeld naar 3 gewonnen sets in de poule-fase.
Art.70
Het inschrijvingsgeld wordt bij aanvang van elk sportjaar vastgelegd.
Art.71
Van zodra een speler 1 wedstrijd heeft gespeeld, heeft hij deelgenomen en is hij
inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij afwezigheid volgt er een boete wegens forfait, tenzij de
betrokkene zijn afwezigheid kan verantwoorden door een doktersbriefje of gelijkwaardig
attest.
Bij een forfait tijdens de poulewedstrijden worden alle wedstrijden van de betrokkene
geschrapt, net alsof hij/zij niet heeft meegespeeld.
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Bij een forfait vlak na het beëindigen van de poulewedstrijden blijven de uitslagen behouden,
maar schuiven de achterliggende spelers één plaats naar voor.
Bij een forfait tijdens de eindronde heeft de tegenstander de wedstrijd gewonnen (speler die
forfait geeft wordt niet vervangen).
Art.72
Elke club is verantwoordelijk voor het inschrijvingsgeld van haar spelers die zich voor een
tornooi of criterium laten inschrijven.
Bij wanbetaling zal na een schriftelijke aanmaning vanwege de tornooi- of criteriuminrichter
aan de secretaris van de in gebreke zijnde club, de voorzitter van de afdeling hiervan in kennis
gesteld worden. Kopie van de aanmaning zal hem hiertoe overhandigd worden.
Via het bondsbestuur zal het niet betaalde bedrag op de creditzijde van de eisende club en op
de debetzijde van de in gebreke zijnde club worden ingeschreven.
Art.73
Noch de K.A.V.V.V., noch de inrichtende club kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen, verliezen of diefstallen.
Art.74
Rangschikking in de poule.
In volgorde wordt rekening gehouden met :
 Match saldo
 Set saldo
 Onderlinge ontmoetingen volgens meerkampregel (zie verbondskampioenschappen)
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4. Verbondskampioenschappen
Art.75
De Verbondskampioenschappen zijn voorbehouden aan de aangesloten leden, deel uitmakend
van een club, actief in de K.A.V.V.V.-afdeling Tafeltennis.
Art.76
Om te mogen deelnemen moet men minimum 5 interclubwedstrijden en/of criteria gespeeld
hebben.
Men kan enkel inschrijven in de eigen klassementsreeks.
Indien voorzien kan men ook inschrijven voor de reeks Veteranen (Lagere/hogere reeks en
voor de damesreeks -met voorgift-).
Lagere reeks tot D4 klassement – met voorgift), Hogere reeks vanaf D2 klassement (zonder
voorgift).
Art.77
De spelers of speelsters die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt kunnen meedingen in de
reeks “veteranen”.
Art.78
De verbondskampioenschappen worden betwist in poulevorm.
Art.79
De inrichting van een reeks vindt slechts plaats wanneer minstens 5 inschrijvingen worden
genoteerd.
Art.80
De leiding wordt gevormd door de voorzitter of de bestuursleden van de afdeling tafeltennis.
Art.81
Voor de dubbelkampioenschappen moeten de ploegen bestaan uit twee spelers behorend tot
dezelfde club.
Art.82
De speeldagen en uurrooster van de verbondskampioenschappen worden tijdig medegedeeld.
Art.83
In functie van het aantal inschrijvingen zullen binnen elke reeks een aantal poules
samengesteld worden.
Na het betwisten van de poules wordt er overgegaan naar een eindronde met rechtstreekse
uitschakeling.
Voor het bepalen van de rangschikking worden volgende criteria gehanteerd :
 Match saldo
 Set saldo
 Onderlinge ontmoetingen volgens meerkampregel
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Bij de meerkampregel worden volgende criteria in acht genomen :
a) Bij gelijkheid van 2 spelers, de winnaar van de onderlinge wedstrijd.
b) bij gelijkheid van meer dan 2 spelers wordt enkel rekening gehouden met de
onderlinge wedstrijden van de betrokken spelers
c) de meest gewonnen wedstrijden
d) daarna het hoogste getal van de deling der gewonnen door de verloren sets
e) daarna het hoogste getal van de deling der gewonnen door de verloren punten
f) lottrekking
Art.84
Alle finalewedstrijden zowel enkel als dubbel worden naar 2 winnende sets betwist.
Art.85
De verbondskampioen van een reeks mag indien hij het wenst, deelnemen aan het
kampioenschap van de reeks hoger dan zijn eigen reeks, voor zover dit praktisch mogelijk is.
(NG mag in de F meedoen, F mag in de E meedoen enz).
Art.86
Het inschrijvingsgeld wordt elk sportjaar vastgesteld.
Art.87
Het inschrijvingsrecht globaal berekend per club komt op de debetzijde van de K.A.V.V.V. –
afrekeningsstaat.
Art.88
Bekers en/of andere prijzen, welke door de betrokken club of speler(sters) op de geplande
kampioenenviering niet worden afgehaald blijven eigendom van K.A.V.V.V.
Art.89
Elk geval dat in dit reglement niet voorzien is zal door het bestuur beslecht worden.
Art.90
Een speler die ingeschreven is doch afwezig blijft zonder voorafgaande verwittiging(-48 uur)
betaalt zijn inschrijvingsgeld en een boete. Er wordt een boete opgelegd aan de speler die, als
verliezer, weigert als scheidsrechter in een volgende match op te treden, tenzij de leiding hem
van deze plicht ontsloeg.
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5. BEKERCOMPETITIE
Art.91
Na de interclubwedstrijden wordt ieder jaar een bekercompetitie ingericht.
Om deel te mogen nemen moet men in het bezit zijn van een geldige lidkaart met als uiterste
geldigheidsdatum 31 december van het lopende sportjaar.
Art.92
Het inrichten van de reeksen wordt afhankelijk gesteld van het aantal ingeschreven ploegen.
De deelnemende ploegen komen met andere ploegen van dezelfde reekssterkte in onderlinge
competitie uit.
Aan de hand van het aantal ingeschreven ploegen worden deze per reeks in poules ingedeeld.
Art.93
Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven.
Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door een cijfer, te
beginnen met het cijfer 1 voor de sterkste samenstelling.
In eenzelfde reeks mogen een onbepaald aantal ploegen van eenzelfde club aan deze
competitie deelnemen.
Clubs, die meerdere ploegen inschrijven, moeten deze ploegen samenstellen volgens de
sterkte van de verscheidene spelers.
Art.94
Het hoogste persoonlijk klassement bepaalt de reeks waaraan een ploeg samengesteld uit
spelers van verschillende klassensterkte kan deelnemen.
Art.95
Men kan niet inschrijven voor twee reeksen.
Art.96
De ploegen, samengesteld uit twee spelers en/of speelsters, betwisten 4 enkelspelen en 1
dubbelspel, naar drie gewonnen sets van 11 punten, en wel in die zin, dat iedere speler elk van
beide tegenstanders ontmoet.
Art.97
Indien er zich slechts één speler aanbiedt, wordt de wedstrijd met 5-0 forfait score door de
tegenpartij gewonnen.
Een ploeg die tweemaal, al dan niet verwittigd forfait geeft wordt uit de bekercompetitie
genomen. De door deze ploeg verworven uitslagen worden als niet bestaande beschouwd en
de rangschikking van de betrokken poule of reeks zal in die zin worden aangepast.
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Voor elke forfait wordt aan de in gebreke zijnde club een boete aangerekend. Deze boete
wordt verhoogd bij niet verwittigde forfait, de helft van dit bedrag wordt op
het credit van de benadeelde club geboekt.
Art.98
In deze competitie wordt vervanging van een opgegeven bekerspeler niet toegestaan.
Art.99
Een ploeg die forfait geeft na het afwerken van de poulewedstrijden zal tijdens het verder
verloop van de competitie vervangen worden door de laatst uitgeschakelde
tegenstrever.(Hetzij de 2de, 3de of 4de gerangschikte uit de reeks, hetzij de verliezende achtste-,
kwart- of halve finalist.
Art.100
Na de poule wedstrijden zal de verdere afwerking gebeuren met onmiddellijke uitschakeling
van de verliezende ploegen.
Art.101
Bij gelijkheid van punten in de reeks zal het match saldo, dan het set saldo doorslaggevend
zijn. Indien ook dat saldo gelijk is, is de onderlinge match doorslaggevend.
Art.102
Voor het bepalen van een beste 2de, 3de of 4de uit verschillende poules is het verschil tussen
gewonnen en verloren wedstrijden bepalend. Bij gelijkheid ervan telt ten eerste het verschil
tussen gewonnen en verloren sets, ten tweede het grootst aantal gewonnen sets. In het uiterste
geval worden de punten geteld.
Art.103
Het wedstrijdblad moet niet worden opgestuurd per post maar wordt door de club bewaard tot
op het einde van de competitie. De uitslagen worden in TTManager genoteerd.
Art.104
De bekerwedstrijden zullen in volgende orde betwist worden :

1e wedstrijd
2e wedstrijd
3e wedstrijd
4e wedstrijd
5e wedstrijd

THUISPLOEG
SPELER
2
1
Dubbelspel
2
1

BEZOEKERS
SPELER
1
2
Dubbelspel
2
1

Op eenvoudig verzoek van een der spelers zal na het dubbelspel een rusttijd van maximum
vijf minuten worden toegestaan.
Art.105
Een richtkalender met alle poule wedstrijden zal aan de deelnemende clubs toegezonden
worden. De eerst gerangschikte ploeg van zulke wedstrijdkalender is de thuisploeg.
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In principe wordt volgens de richtkalender gespeeld op de speeldag door elke deelnemende
ploeg opgegeven.
Wanneer de thuisploeg om uitstel of vervroeging verzoekt, verbeurt zij in principe het
thuisvoordeel. De tegenpartij kan dan dit thuisvoordeel opeisen.
Het uitstellen of vervroegen van wedstrijden in de poule wordt slechts toegestaan binnen het
stadium van de poule wedstrijden. Het uitstellen in de afvallingsfase enkel binnen de
speelweek waarin de oorspronkelijke wedstrijd gepland stond.
Bij het omwisselen van wedstrijden blijft de in het kalenderboek voorziene thuisploeg –
administratief – steeds de thuisploeg, behoudt al de verantwoordelijkheden van thuisploeg en
dient als thuisploeg op het wedstrijdblad vermeld te worden.
Op het wedstrijdblad dient de werkelijke speeldatum en lokaal waar de wedstrijd plaats vond,
vermeld te worden.
Art.106
Het inschrijvingsrecht, globaal berekend per club, komt op de debetzijde van de K.A.V.V.V.
afrekeningsstaat.
Art.107
Voor de winnaars van de finale in elke voorziene reeks worden bekers voorzien, voor de
finalisten plaketten.
Art.108
Speltechnisch gelden de reglementen in voege bij K.A.V.V.V.- afdeling tafeltennis.
Art.109
Elk geval dat in dit reglement niet voorzien is zal door het bestuur beslecht worden.
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6. Regelmatigheidscriterium
Art.110
De tijdens tornooien of criteria behaalde resultaten komen in aanmerking voor een
regelmatigheidscriterium.
Elke deelnemer krijgt alvast 1 punt.
Aan de hand van behaalde uitslagen en van het aantal deelnemers worden voor elke reeks
punten bijgeteld volgens navolgend schema.

TABEL
Aantal
Spelers
2 of meer
4 of meer
8 of meer
16 of meer
32 of meer
64 of meer

Finale
1 en 2
1
0
3
1
5
3
7
5
10
7
13
10

½ finale
3 en 4
0
0
1
3
5
7

¼ finale
5 t/m 8
0
0
0
1
3
5

1/8 finale
9 t/m 16
0
0
0
0
1
3

1/16 finale
17 t/m 32
0
0
0
0
0
1

Art.111
Bij het tellen van het aantal deelnemers per lijst zal enkel rekening gehouden worden met het
aantal spelers dat werkelijk heeft gespeeld.
Art.112
Voor de winnaar van elke reeks wordt een trofee voorzien.
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7. Trofee beste Club
113.
Er zal een trofee uitgereikt worden aan de club, waarvan de spelers in de tornooien en criteria
het hoogst aantal punten behaalden door de individuele punten behaald door spelers van
dezelfde clubs op te tellen.
Deze trofee zal betiteld worden als “ BESTE TORNOOICLUB”.
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