
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAPPEN 

Dames en Heren Veteranen (enkel en dubbel) / Jeugdreeksen / Gemengd Dubbel 

Zondag 06 Januari 2019 

SPORTHAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE 

Uurrooster: 09u00  Jongens en meisjes Benjamin, Pre Miniemen, Miniemen en Kadetten (poules) 
  10u00 Jongens en meisjes Junioren en -21 (poules) 

10u30 Heren en dames veteranen (poules) 
11u00 Dubbel Benjamins, Pre Miniemen, Miniemen en Kadetten (rechtstreekse 

uitschakeling) 
12u00 Dubbel gemengd Benjamins, Pre Miniemen, Miniemen, Kadetten, Junioren 

en -21 (rechtstreekse uitschakeling) 
12u30 Dubbel veteranen (rechtstreekse uitschakeling) 
13u00 Jongens en meisjes dubbel junioren en -21  (rechtstreekse uitschakeling) 
13u30 Dubbel gemengd veteranen  (rechtstreekse uitschakeling) 
 

REGLEMENT 
 
1. Inschrijvingen via website www.competitie.vttl.tornooien of per mail aan Evert Iserentant 
evert.iserentant@telenet.be ten laatste op woensdag 02 januari 2019. 
 
2.  Hoofdscheidsrechter: Evert Iserentant. 
 
3. Het inschrijvingsgeld is gratis voor de jeugdreeksen enkel en dubbel, 5 € voor de reeksen 
Veteranen enkel en dubbel. 
 
4. Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname en zal per factuur opgevraagd 
worden aan de club. 
 
5. Bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24u op voorhand verwittigd, zal de 
voorziene boete (30 €) strikt worden toegepast. 
 
6. Enkel spelers die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club (KBTTB) mogen deelnemen. 
 
7. Alle wedstrijden worden gespeeld naar 3 gewonnen sets. De eerste van elke poule gaan door naar 
de volgende ronde, voor de reeksen waar er in een poule wordt gespeeld 
 
8. De winnaar van een wedstrijd controleert de uitslag. Bij de afvallingstabel blijft de verliezer aan 
tafel om er de volgende wedstrijd te tellen. De hoofdscheidsrechter kan echter ook een verliezer 
aanduiden om een wedstrijd te tellen die op een andere tafel wordt gespeeld. 
 
9. Per reeks wordt er een trofee en een getuigschrift voorzien voor de winnaar(s). 
 
10. Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is niet toegelaten. 
 
11. Het gebruik van de Gsm in de speelruimte is verboden. 
 
12. De deelname aan het Provinciaal Kampioenschap kan doorslaggevend zijn voor een eventuele 
selectie in de Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale- en/of VTTL organisaties. 
 
13.Gelieve de zaal “ proper “ achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b. 
 
14. Er wordt gespeeld met “ Plastiek ballen Thibar *** tijdens het criterium. 

  

http://www.competitie.vttl.tornooien/
mailto:evert.iserentant@telenet.be

