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HOOFDSTUK 9

FEDERALE INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN

Art. 9.1 Organisatie
De Federale Individuele Kampioenschappen kunnen jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis ingericht
worden op een door hen vastgelegde datum, locatie en tijdstip.
Art. 9.2 Selectievoorwaarden
- Elke provincie selecteert een aantal spelers:
 Antwerpen: 4 spelers
 Oost-Vlaanderen: 4 spelers
 Vlaams-Brabant BHG: 2 spelers.
 In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.
 Alle A-spelers met één deelname aan een Sporta-tafeltennis activiteit worden automatisch
geselecteerd
- Om aan de Federale Individuele Kampioenschappen te kunnen deelnemen, moet de speler:
 voor 1 januari van het lopend sportjaar aangesloten zijn bij een tafeltennisclub, aangesloten bij
Sporta-federatie vzw Tafeltennis.
 minstens aan 3 activiteiten effectief hebben deelgenomen (competitie, beker en tornooien) voor
datum van selectie.
- De selectie gebeurt op basis van de resultaten behaald op de Provinciale Kampioenschappen, de
Provinciale Interclubcompetitie, het Federaal Tornooicriterium.
- De Provinciale Sporta-raad geeft haar definitieve selecties aan tafeltennis.tornooien@sporta.be, 10
dagen voor vastgestelde datum van de kampioenschappen met vermelding van naam,
competitienummer en reeks.
- Geklasseerde jeugdspelers zullen uitsluitend deelnemen in de eigen klassementsreeks.
- Afwezigheid na aanvaarding van de federale selectie wordt beboet.
Art. 9.3 Wedstrijden
- Alle reeksen worden in poules gespeeld.
- De wedstrijden van alle reeksen uitgezonderd Masters worden gespeeld naar 3 gewonnen sets van 11
punten
- De reeks Masters wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets van 21 punten. Deze reeks wordt gespeeld met
voorgift. De voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer van het individueel klassement met een
maximum van 16 punten.
- 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 in hun poule, telt de onderlinge match om de winnaar te bepalen.
- 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
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Enkel als er meer dan één poule per reeks is, zal er verder op tabel gespeeld worden.
De eerste drie van elke poule gaan door op tabel met rechtstreekse uitschakeling.
Voor elke wedstrijd op tabel duidt de tornooileiding een scheidsrechter aan.

Art. 9.4
Kampioenschapsleiding
- De tornooicommissie zorgt ervoor dat het tornooi vlot en correct verloopt.
- De spelers dienen zowel het tornooireglement als de tafeltennisregels te respecteren.
- De kampioenschapsleiding heeft het recht om een speler onmiddellijk te schorsen in geval van
onsportiviteit of onrespectvol gedrag.
- De kampioenschapsleiding 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 sanctie, 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 kampioenschapsleiding. Bij niet naleving stelt hij zich bloot aan een sanctie (verwittiging, uitsluiting,
schorsing, boete).
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