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HOOFDSTUK 8
Art. 8.1

FEDERALE TORNOOIEN

Federale Tornooien

Art. 8.1.1 Aanvraag
Federale tornooien kunnen georganiseerd worden door alle clubs aangesloten bij Sporta-federatie vzw
tafeltennis.
Clubs die een tornooi wensen in te richten, tellend voor het federaal tornooicriterium, moeten aan de
volgende normen voldoen:
 aanvraag zenden naar Sporta-federatie vzw Tafeltennis
(tafeltennis.tornooien@sporta.be ) waarna in overleg met de federale
tornooicommissie een datum zal worden vastgelegd.
 er wordt gespeeld op competitietafels
 De publicaties betreffende de tornooien moeten steeds vermelden dat het tornooi
ingericht wordt onder toezicht van Sporta-federatie vzw Tafeltennis.
 Het tornooi wordt aanvaard door de tornooicommissie
 Na aanvaarding wordt de afsprakennota ondertekend
- De federale tornooicommissie is verantwoordelijk voor de leiding van de federale tornooien.
- Alle reeksen (U14NG; U17NG ; NG-senioren; F-, E-, D-, C-, B-, A- reeks; Hogere Open en Lagere Open)
worden ingericht.
-

Jeugd Recreanten kunnen zich eveneens inschrijven .

Art. 8.1.2 Inschrijvingen
- De federale tornooien staan open voor alle leden, uitgezonderd recreanten, aangesloten bij Sportafederatie vzw Tafeltennis.
- Inschrijvingen dienen te gebeuren via TT-online (https://ttonline.sporta.be/). Per mail kan dit per
uitzondering via tafeltennis.tornooien@sporta.be
- Jeugd Recreanten dienen zich in te schrijven via tafeltennis.tornooien@sporta.be . Bij voldoende

aantal wordt er een aparte reeks Jeugd Recreanten georganiseerd. In het andere geval
worden ze bij de Jeugd NG ingedeeld.

-

De inschrijvingsperiode loopt tot de zondag (24u00) van de week voorafgaand aan de tornooidatum.
Het inschrijvingsgeld zal jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis vastgelegd worden.
Afzeggingen kunnen tot de zaterdag voor het tornooi tot 17u00. Bij voorkeur via mail naar
tafeltennis.tornooien@sporta.be of telefonisch naar 0477/70.24.43
Men kan inschrijven in maximum 2 reeksen, zijnde de eigen klassementsreeks en/of Open-reeks.
Jeugd NG dienen in hun eigen leeftijdsreeks te spelen.
De open lagere reeks staat open voor spelers van NG tot en met D4-klassement.
In de open hogere reeks mogen spelers van D2 tot en met A zich inschrijven.
Een reeks kan pas doorgaan wanneer er minimaal 3 inschrijvingen zijn voor deze reeks. Bij onvoldoende
inschrijvingen kunnen reeksen worden samengevoegd.
Een speler die 2 keer een reeks (min 10 deelnemers) wint, heeft het recht om de volgende tornooien in
een hogere reeks te spelen. Het is geen verplichting maar wel een keuze van desbetreffende speler. Hij
dient zijn inschrijving te mailen naar tafeltennis.tornooien@sporta.be
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Art. 8.1.3 Forfaits
- Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt aangerekend aan de
club waarbij de speler is aangesloten.
- Bij onverwittigd forfait wordt er naast het inschrijvingsgeld ook een boete aangerekend, aan de club
waarbij de speler is aangesloten.
Art. 8.1.4

Organisatie

Art. 8.1.4.1
- Alle wedstrijden worden gespeeld naar 3 gewonnen sets van 11 punten. Uitzonderlijk kan er naar 4
gewonnen sets gespeeld worden
- Alle reeksen, behalve de Open reeksen, worden in poules gespeeld.
Art. 8.1.4.2 Poules
- Bij het opmaken van de poules zal er rekening worden gehouden met:
o het individueel klassement van de speler voor de eerste 2 federale tornooien
o vanaf het 3de tornooi met de rangschikking van het tornooicriterium per reeks
o spelers van dezelfde club zullen in mate van mogelijke niet in dezelfde poule zitten
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de nummering vermeld op het wedstrijdbriefje. Hierop staat
eveneens steeds de scheidsrechter vermeld.
- Enkel mits uitdrukkelijke toelating van de tornooileiding kan van de volgorde of van aanduiding van
scheidsrechter afgeweken worden. Bij niet naleving hiervan kan de tornooileiding onmiddellijke
maatregelen nemen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen. Dit kan gaan van een
waarschuwing, uitsluiting en zelfs tot een schorsing.
- Indien meerdere spelers gelijk eindigen, worden ze als volgt gerangschikt:
 de speler met het meeste aantal onderlinge gewonnen wedstrijden
 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen sets/verloren sets
 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen punten/verloren punten
- Enkel als er meer dan één poule per reeks is, zal er verder op tabel gespeeld worden.
- De twee eerste gaan door op tabel met rechtstreekse uitschakeling. De tornooileiding kan niettemin
beslissen om meer spelers door te laten gaan op tabel.
- Voor alle wedstrijden op tabel wordt een scheidsrechter aangeduid door de tornooileiding.
Art. 8.1.4.3 Open-reeksen
- De Open-reeksen worden gespeeld op tabel met rechtstreekse uitschakeling.
- Voor de open reeksen wordt er alleen gekeken naar de individuele klassementen van de spelers om de
plaatsen op tabel toe te kennen.
- In de mate van het mogelijk worden spelers van dezelfde club en spelers die op vorig tornooi al tegen
elkaar speelden zo geplaatst dat ze niet onmiddellijk terug tegen elkaar moeten spelen.
- Voor elke wedstrijd op de tabel wordt een scheidsrechter aangeduid door de tornooileiding
Art. 8.1.4.4 Gespeelde wedstrijden tellen mee voor
- Federaal Individueel Tornooicriterium
- Federaal Criterium Beste Tornooiclub
- Het bepalen van individuele klassement van de speler
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Art. 8.1.5
Tornooileiding
- De tornooicommissie zorgt ervoor dat het tornooi vlot en correct verloopt.
- De spelers dienen zowel het tornooireglement als de tafeltennisregels te respecteren.
- De tornooileiding is bevoegd om een speler onmiddellijk te schorsen en/of beboeten in geval van
onsportief of onrespectvol gedrag.
- De tornooileiding meldt onmiddellijk de schorsing aan de voorzitter van de federale en provinciale
Sporta-raad , de betrokken speler en aan de secretaris van zijn club. Ingeval van schorsing van
secretaris, zal de voorzitter van de club verwittigd worden.
- Indien een speler niet akkoord gaat met een beslissing, kan hij bij de federale beroepscommissie klacht
indienen en dit volgens de juiste procedure.
- Indien een aangeduide speler weigert om scheidrechter te spelen, zal er een boete aangerekend
worden. Hij kan zich wel laten vervangen mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de
tornooileiding.
- Indien een speler beslist om te stoppen met spelen om welke reden dan ook, dient hij dit te melden
aan de tornooileiding. Bij niet naleving stelt hij zich bloot aan een sanctie (verwittiging, uitsluiting,
schorsing, boete).
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Art. 8.2

Federale Masterstornooien

Art. 8.2.1 Aanvraag
- Federale masterstornooien kunnen georganiseerd worden door alle clubs aangesloten bij de Sportafederatie vzw tafeltennis
- Clubs die een federaal masterstornooi wensen te organiseren moeten aan volgende normen voldoen:
 aanvraag zenden naar Sporta-federatie vzw Tafeltennis
(tafeltennis.tornooien@sporta.be) waarna in overleg met de federale
tornooicommissie een datum zal worden vastgelegd.
 er wordt gespeeld op competitietafels
 De publicaties betreffende de tornooien moeten steeds vermelden dat het tornooi
ingericht wordt onder toezicht van Sporta-federatie vzw Tafeltennis.
 Het tornooi wordt aanvaard door de tornooicommissie
 Na aanvaarding wordt de afsprakennota ondertekend
Art. 8.2.2 Inschrijvingen
- De federale masterstornooien staan open voor alle competitie-leden aangesloten bij Sporta-federatie
vzw Tafeltennis die de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben op 31 december van het kalenderjaar dat
voorafgaat aan het begin van het lopende sportseizoen.
- Inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren via TT-online (https://ttonline.sporta.be/).
Uitzonderlijk kan dit per mail via tafeltennis.tornooien@sporta.be
- De inschrijvingsperiode loopt tot de zondag (24u00) van de week voorafgaand aan de tornooidatum.
- Het inschrijvingsgeld zal jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis vastgelegd worden.
- Afzeggingen kunnen, mits geldige reden, tot de zaterdag voor het tornooi tot 17u00. Bij voorkeur via
mail naar tafeltennis.tornooien@sporta.be of telefonisch naar 0470/57 56 25.
Art. 8.2.3
Forfaits
- Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt aangerekend aan de
club waarbij de speler is aangesloten. Bij onverwittigd forfait wordt er naast het inschrijvingsgeld ook
een boete aangerekend aan de club waarbij de speler is aangesloten
Art. 8.2.4

Organisatie

Art. 8.2.4.1
Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 gewonnen sets van 21 punten.
Art. 8.2.4.2
Er wordt gespeeld met voorgift. De voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer van het individueel
klassement met een maximum van 16 punten.
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Art. 8.2.4.3
Poules
- Bij het opmaken van de poules zal er rekening worden gehouden met:
 het individueel klassement van de speler voor de eerste 2 federale masterstornooien
 de rangschikking van het tornooicriterium Masters vanaf het 3° tornooi
 spelers van dezelfde club zullen in mate van mogelijke niet in dezelfde poule zitten
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de nummering vermeld op het wedstrijdbriefje. Hierop staat
eveneens steeds de scheidsrechter vermeld.
Enkel mits uitdrukkelijke toelating van de tornooileiding kan van de volgorde of van verandering van
scheidsrechter afgeweken worden. Bij niet naleving hiervan kan de tornooileiding onmiddellijke
maatregelen nemen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen. Dit kan gaan van een
waarschuwing, uitsluiting en zelfs tot een schorsing.
- Indien 2 spelers gelijk eindigen, worden ze als volgt gerangschikt:
 de speler met het meeste aantal onderlinge gewonnen wedstrijden
 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen sets/verloren sets
 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen punten/verloren punten
- De twee eerste gaan door op tabel met rechtstreekse uitschakeling. De tornooileiding kan niettemin
beslissen om meer spelers door te laten gaan op tabel.
- Voor de eerste wedstrijden op tabel duidt de tornooileiding een scheidsrechter aan.
- Voor elke wedstrijd op de tabel wordt een scheidsrechter aangeduid door de tornooileiding
Art. 8.2.4.4 Gespeelde wedstrijden tellen mee voor
- Federaal Individueel Tornooicriterium
- Federaal Criterium Beste Tornooiclub
Art. 8.2.5
Tornooileiding
- De tornooicommissie zorgt ervoor dat het tornooi vlot en correct verloopt.
- De spelers dienen zowel het tornooireglement als de tafeltennisregels te respecteren.
- De tornooileiding heeft het recht om een speler onmiddellijk te schorsen in geval van onsportiviteit of
onrespectvol gedrag.
- De tornooileiding meldt onmiddellijk de schorsing aan de voorzitter van de federale en provinciale
Sporta-raad, de betrokken speler en aan de secretaris van zijn club. Ingeval van schorsing van
secretaris, zal de voorzitter van de club verwittigd worden.
- Indien een speler niet akkoord gaat met een beslissing, kan hij bij federale beroepscommissie klacht
indienen en dit volgens de juiste procedure.
- Indien een aangeduide speler weigert om scheidrechter te spelen, zal er een boete aangerekend
worden. Hij kan zich wel laten vervangen mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de
tornooileiding.
- Indien een speler beslist om te stoppen met spelen om welke reden dan ook, dient hij dit te melden aan
de tornooileiding. Bij niet naleving stelt hij zich bloot aan een sanctie (verwittiging, uitsluiting,
schorsing, boete).
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Art. 8.3

Federale Jeugdtornooien

Art. 8.3.1 Aanvraag
Federale jeugdtornooien worden georganiseerd door de federale jeugdcommissie (FJC)
- De jeugdtornooien staan open voor bij Sporta Tafeltennis aangesloten jeugdspelers
- Er worden op elk federaal jeugdtornooi 5 reeksen ingericht:







U14: NG + Recreanten
U21: NG + Recreanten
Geklasseerden 1: D2 en hoger
Geklasseerden 2: E2 tem D4
Geklasseerden 3: F tem E4

Art. 8.3.2 Inschrijvingen
- Inschrijvingen dienen te gebeuren via TT-online (www.ttonline.sporta.be). Per mail kan dit per
uitzondering via jeugd.tafeltennis@sporta.be
- De inschrijvingsperiode loopt tot de woensdag (24u00) van de week voorafgaand aan de tornooidatum.
- Het inschrijvingsgeld zal jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis vastgelegd worden.
- Afzeggingen kunnen tot de dag voor het tornooi tot 17u00. Bij voorkeur via mail naar
jeugd.tafeltennis@sporta.be of telefonisch naar 0498 04 97 41 (Bjorn van Bergen)
- Een reeks kan pas doorgaan wanneer er minimaal 3 inschrijvingen zijn voor deze reeks. Bij onvoldoende
inschrijvingen kunnen reeksen worden samengevoegd.
Art. 8.3.3 Forfaits
- Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Dat bedrag wordt aangerekend aan de
club waarbij de speler is aangesloten.
- Bij onverwittigd forfait wordt er naast het inschrijvingsgeld ook een boete aangerekend aan de club
waarbij de speler is aangesloten.
Art. 8.3.4

Organisatie

Art. 8.3.4.1
- Alle wedstrijden worden gespeeld naar 3 gewonnen sets van 11 punten.
Art. 8.3.4.2 Poules
- Bij het opmaken van de poules zal er rekening worden gehouden met:
o het individueel klassement van de speler voor de eerste 2 federale jeugdtornooien
o vanaf het 3de tornooi met de rangschikking van het tornooicriterium per reeks
o spelers van dezelfde club zullen in mate van het mogelijke niet in dezelfde poule zitten
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de nummering vermeld op het wedstrijdbriefje. Daarop staat
eveneens steeds de scheidsrechter vermeld.
- Enkel mits uitdrukkelijke toelating van de FJC kan van de volgorde of van aanduiding van
scheidsrechter afgeweken worden. Bij niet naleving daarvan kan de tornooileiding onmiddellijke
maatregelen nemen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen. Dat kan gaan van een
waarschuwing, uitsluiting en zelfs tot een schorsing.
- Indien meerdere spelers gelijk eindigen, worden ze als volgt gerangschikt:
 de speler met het meeste aantal onderlinge gewonnen wedstrijden
 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen sets/verloren sets
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-

 de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen punten/verloren punten
Enkel als er meer dan één poule per reeks is, zal er verder op tabel gespeeld worden.
De twee eerste gaan door op tabel met rechtstreekse uitschakeling. De tornooileiding kan niettemin
beslissen om meer spelers door te laten gaan op tabel.
Voor alle wedstrijden op tabel wordt een scheidsrechter aangeduid door de tornooileiding.

Art. 8.3.4.4 Gespeelde wedstrijden tellen mee voor
- Federaal Individueel Jeugdtornooicriterium
- Het bepalen van het individuele klassement van de speler
Art. 8.3.5
Tornooileiding
- De FJC zorgt ervoor dat het tornooi vlot en correct verloopt.
- De spelers dienen zowel het tornooireglement als de tafeltennisregels te respecteren.
- De tornooileiding is bevoegd om een speler onmiddellijk te schorsen en/of te beboeten in geval van
onsportief of onrespectvol gedrag.
- De tornooileiding meldt onmiddellijk de schorsing aan de voorzitter van de federale en provinciale
Sporta-raad, de betrokken speler en aan de secretaris van zijn club. In geval van schorsing van
secretaris, zal de voorzitter van de club verwittigd worden.
- Indien een speler niet akkoord gaat met een beslissing, kan hij bij de federale beroepscommissie klacht
indienen en dit volgens de juiste procedure.
- Indien een aangeduide speler weigert om scheidrechter te spelen, zal er een boete aangerekend
worden. Hij kan zich wel laten vervangen mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de
tornooileiding.
- Indien een speler beslist om te stoppen met spelen om welke reden dan ook, dient hij dit te melden
aan de tornooileiding. Bij niet naleving stelt hij zich bloot aan een sanctie (verwittiging, uitsluiting,
schorsing, boete).
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Art. 8.4.

Federaal Tornooicriterium

Art. 8.4.1.
Federaal Individueel Criterium
- Het federaal Individueel Criterium is een regelmatigheidscriterium. Het bekroont de regelmatigste
speler per reeks op de federale tornooien.
- De laureaat ontvangt een beker of plaket.
- Bij gelijkheid van punten ontvangen alle laureaten een beker of plaket.
- Het criterium wordt betwist volgens de tornooireeksen in voege bij de aanvang van het sportseizoen.
- Volgende punten worden toegekend bij inschrijvingen per klassementsreeks
o 1 - 7 inschrijvingen:
2
o 8 - 14 inschrijvingen:
4 – 2
o 15 - 24 inschrijvingen:
8 – 5 – 3
o 25 - 48 inschrijvingen:
11 – 8 – 5 – 3
o > 49 inschrijvingen:
15 – 12 – 9 – 6
- Voor de Open-reeks (Hogere & Lagere) worden ongeacht het aantal inschrijvingen volgende punten
toegekend:
o 10 – 7 – 5 -2
-

Voor elk tornooi worden er bekers/medailles voorzien voor de beste 3 Jeugd NG-spelers
Voor de beste jeugdspeler per klassementsreeks wordt er op het einde van het seizoen een beker
voorzien.

Art. 8.4.2
Federaal Jeugdtornooicriterium
- Het Federaal Individueel Criterium is een regelmatigheidscriterium. Het bekroont de regelmatigste
speler per reeks op de federale jeugdtornooien.
- Volgende punten worden toegekend bij inschrijvingen per klassementsreeks
o 1 - 5 inschrijvingen:
3– 1
o 6 - 12 inschrijvingen:
5–3–1
o 13 – 16 inschrijvingen:
7–5 –3
o 16 - 24 inschrijvingen:
10 – 7 – 5 – 3
o 25 – 32 inschrijvingen:
12 - 9 – 7 – 5
o > 32 inschrijvingen:
15 – 12 – 9 – 6
- De eerste 3 per reeks ontvangen op het einde van het seizoen een waardebon.
- Bij gelijkheid van punten wordt de speler met de meeste deelnames als eerst gerangschikt. Daarna geldt
het aantal overwinningen. Indien nog gelijk ontvangen alle laureaten een waardebon.
- Het criterium wordt betwist volgens de tornooireeksen in voege bij de aanvang van het sportseizoen.
- Voor elk tornooi worden er bekers/medailles voorzien voor beide finalisten

Art. 8.4.3.
Federaal criterium beste tornooiclub
- Het federaal criterium beste tornooiclub is een regelmatigheidscriterium. Het bekroont de club met de
beste prestaties op de federale tornooien.
- De eerste drie clubs ontvangen een beker of plaket.
- Bij gelijkheid van punten ontvangen beide clubs een beker of plaket.
- Per overwinning krijgt een club 1 punt.
-

Met de resultaten van de recreanten wordt er geen rekening gehouden.
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