
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN  (SEIZOEN 2016 – 2017) 
Dames en Heren Veteranen - enkel en dubbel / Jeugdr eeksen / gemengd dubbel 
 

ZONDAG 08 JANUARI 2017 
 
SPORTZAAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE (tel 09/362.48.92) 
 

Vanaf dit jaar zullen alle reeksen in poules gespee ld worden! 
 
UURROOSTER VANAF:- 09.00 uur Alle jeugdreeksen enkel (Jongens & Meisjes) 

Alle veteranen enkel (Heren & Dames) 
- 11.00 uur  Alle reeksen dubbel Jeugd Meisjes & Jongens 

Alle reeksen dubbel Veteranen Heren & Dames. 
- 12.00 uur  Dames enkel (NG-D-C-B) 
- 14.00 uur  Alle reeksen gemengd dubbel: Jeugd, Veteranen  

& Klassementen 
- 15.00 uur  Dames dubbel (NG-D-C-B) 

 
R E G L E M E N T 
 
1. De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 04 JANUARI 2017 . De inschrijvingen moeten 
gebeuren via de website http://competitie.vttl.be 
 
Hoofdscheidsrechter: EVERT ISERENTANT - MEVROUW COURTMANSPARK 38 - 9200 
DENDERMONDE - EVERT.ISERENTANT@TELENET.BE - TEL: 0486/68.52.72 

 
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 3,00 voor de jeugdreeksen enkel en € 5,00 voor de  jeugd 
dubbel;  € 5,00 voor de reeksen Dames enkel en dubbel en Vet eranen enkel en dubbel . Het 
inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname. Het inschrijvingsgeld zal per factuur 
opgevraagd worden aan de club. 
 
3. Bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24 u. op voorhand verwittigd, zal de 
voorziene boete (€ 15,00) strikt worden toegepast. 
 
4. Enkel spelers/speelsters die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club (KBTTB) mogen 
deelnemen. 
 
5. Alle wedstrijden worden gespeeld naar 3 gewonnen sets. De eerste twee van elke poule gaan door 
naar de volgende ronde. 
 
6. 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. 
 
7. Per reeks wordt er een trofee en een getuigschrift voorzien voor de winnaar(s). 
 
8. Het dragen van sportschoenen met spoor latende zolen is niet toegelaten. 
 
9. Het gebruik van een GSM in de speelruimte is verboden. 
 
10. Gelieve geen afval achter te laten. Er zijn genoeg vuilnisbakken aanwezig 
 
11. Op de Provinciale Kampioenschappen wordt er gespeeld met PLASTIC BALLEN. 


