
Tornooireglement “3. Open Deinze Tafeltennis Tornooi” 

TTC Deinze vzw organiseert op zondag 10 april 2022 een enkelspeltornooi in verschillende reeksen. 

Tornooi comité : Mario Boone – Claudine Weytens – Geoffrey De Ketelaere – Wendy Van Daele 

Hoofdscheidsrechter : Mario Boone 

Art. 1. Het tornooi vindt plaats in de sporthal van sportcomplex Palaestra, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze. 

Art. 2. Het tornooi staat open voor zowel niet-aangesloten leden (geen klassement) als spelers aangesloten aan één 

van de vleugels van de vzw K.B.T.T.B. en aan de spelers aangesloten bij een Bond die door de I.T.T.F. erkend is. 

Toegelaten klassementen: NG – E – D – C - B. Dames spelen met hun herenklassement.  

Art. 3. Het tornooi is aanvaard onder toelating nr.OVL-2122-BN-201 door het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen. 

Art. 4. Het tornooi omvat volgende reeksen: 

Start voormiddag: 

Reeks Mogelijke deelnemers Startuur 1e ronde in poules 

1 NG-E6 9u 

2 E6-E0 9u15  

3 E0-D0 9u30 

4 D0-C0 9u45 

5 C0-B0 10u30 

6 Benjamins + preminiemen 10u 
E6, E0, D0 en C0 hebben dus bij inschrijving de keuze tussen 2 klassementsreeksen in de voormiddag. Er kan echter 

slechts 1 klassementsreeks gekozen worden (los van het namiddagprogramma). Benjamins en preminiemen kunnen 

in hun eigen leeftijdsreeks spelen, of volgens hun klassement in de betreffende klassementsreeks, maar niet in beide 

(los van het namiddagprogramma). 

Start namiddag: 

Reeks Mogelijke deelnemers Startuur 1e ronde in poules 

7 Miniemen 13u30 

8 Recreanten, NG, niet-aangesloten spelers 14u 

9 E6-E4 14u15 

10 E2-D6 14u30 

11 D4-C6 14u45 

12 C4-B6 15u 
Miniemen kunnen in hun eigen leeftijdsreeks spelen, of volgens hun klassement in de betreffende klassementsreeks, 

maar niet in beide (los van het voormiddagprogramma). 

Alle spelers kunnen maximaal 1 reeks van het voormiddagprogramma (reeksen 1-6) combineren met maximaal 1 reeks 

van het namiddagprogramma (reeksen 7-12). 

In tegenstelling tot alle overige reeksen, tellen de uitslagen in reeks 8 niet mee voor de klassementen/spelerskaarten. 

De organisatie houdt zich het recht voor om de reeksindeling aan te passen i.f.v. het aantal inschrijvingen. 

Art. 5. Het tornooi start op 10/04 vanaf 9u met poulewedstrijden per klassementsreeks. Voor zover het aantal 

inschrijvingen dit mogelijk maken, wordt er gespeeld in poules van 4-6 spelers en gaan de eerste twee van elke poule 

door naar de tweede ronde. Vanaf de tweede ronde wordt er verder via rechtstreekse uitschakeling gespeeld t.e.m. 

de finales (grote en kleine finale voor elk van de reeksen). 



Art. 6. De organisatie houdt zich het recht voor om het tornooi niet te laten doorgaan indien er niet voldoende 

inschrijvingen zijn, of in geval van overmacht. 

Art. 7. Er kan ingeschreven worden t.e.m. woensdag 6/04. De organisatie houdt zich het recht voor om de 

inschrijvingen in bepaalde reeks(en) vervroegd af te sluiten i.f.v. het aantal bekomen inschrijvingen. De organisatie 

kan ten allen tijde een inschrijving weigeren. Het inschrijvingsgeld wordt desgevallend terugbetaald. 

Art. 8. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 EUR per ingeschreven speler per reeks. Dit bedrag blijft ook verschuldigd bij 

niet-deelname.  

Art. 9. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen en statuten van de K.B.T.T.B.  

Art. 10. Er wordt gespeeld op minstens 24 tafels en met witte Tibhar *** 40+SL ballen.  

Art. 11. De wedstrijden worden betwist naar drie gewonnen sets. 

Art. 12. Bij alle wedstrijden geldt  dat de verliezer de bal behoudt, aan de tafel blijft en bij een volgende wedstrijd 

fungeert als scheidsrechter. Bij de poulewedstrijden noteert de winnaar de uitslag op het pouleblad. Na afloop van de 

laatste poulewedstrijd brengt de winnaar van de laatste match het pouleblad meteen naar de hoofdscheidsrechter. 

Vanaf de tweede ronde (rechtstreekse uitschakeling) brengt de winnaar meteen de uitslag naar de 

hoofdscheidsrechter. Door deelname aan het tornooi verklaart hij dit reglement na te leven en stelt hij zich bij 

weigering bloot aan sancties.  

Art. 13. Inschrijvingen dienen te gebeuren bij het organiserend comité (per email: mario.boone@skynet.be of tel. 0495 

53 90 91) of via de Frenoy website. De inschrijvingsperiode loopt van 19/02/2022 t.e.m. 6/04/2022. Een inschrijving 

dient te vermelden: naam, voornaam, klassering en clubnaam. De tabellen worden opgemaakt op donderdag 

7/04/2022 te Deinze, zaal Ten Hove om 21 uur in het lokaal van TTC Deinze. 

Art. 14. Volgende prijzen zullen na afloop van de verschillende reeksen aan de eerste drie spelers uitgereikt worden:  

Reeks 1 NG-E6 €25-€20-€15 

Reeks 2 E6-E0 €30 - €25 - €20 

Reeks 3 E0-D0 €40 - €30 - €25 

Reeks 4 D0-C0 €60 - €40 - €30 

Reeks 5 C0-B0 €100 - €70 - €50 

Reeks 6 Benjamins, preminiemen Naturaprijzen 

Reeks 7 Miniemen Naturaprijzen 

Reeks 8 Recreanten, NG, niet-aangesloten spelers €20 - €15 - €10 

Reeks 9 E6-E4 €25 - €20 - €15 

Reeks 10 E2-D6 €30 - €25-€20 
Reeks 11 D4-C6 €40 - €30- €25 

Reeks 12 C4-B6 €60 - €40 - €30 

 

Art. 15. Uitrusting van de spelers: sportpolo/t-shirt, broek of sportrok en indoor sportpantoffels.  

Art. 16. De kledijkleur moet duidelijk verschillen van de kleur van de gebruikte bal (=wit). 

Art. 17. Het is verboden te roken in de sportzaal. 

Art. 18. Het inrichtend comité verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van ongevallen, diefstal of verlies. 

Art. 19. De hoofdscheidsrechter treft alle nodige beslissingen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen. 
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