Goedgekeurd op AV 20 mei 2017

Reglement 2017-2018

VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN
“Trofee Roger Toussein”
Reglement
Art.1 Er worden zestien reeksen voorzien (dames en heren):
• 40 - 49 jaar
• 50 - 59 jaar
• 60 - 64 jaar
• 65 - 69 jaar
• 70 - 74 jaar
• 75 - 79 jaar
• 80 - 84 jaar
• 85 jaar en ouder
Elke reeks wordt in poulevorm betwist.
A. Selectiecriteria
In de reeksen 40-49 en 50-59 duidt iedere provincie maximaal 2 spelers (speelsters) aan.
In alle andere reeksen duidt iedere provincie maximaal 1 speler (speelster) aan, behalve
vanaf de 80+-reeksen. In de 80-84 en 85 jaar en ouder reeksen mag een onbeperkt aantal
spelers per provincie ingeschreven worden.
Enkel spelers die speelgerechtigd zijn voor de Belgische Kampioenschappen mogen
deelnemen aan deze Vlaamse Kampioenschappen.
Art.2 Spelsysteem
Het kampioenschap wordt betwist in poules. Bij voldoende inschrijvingen zullen de poules
minimaal uit 7 spelers bestaan. Bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde reeks, worden
deze spelers/speelsters, indien mogelijk, aan een andere reeks toegevoegd.
Indien er twee spelers van een provincie of club in een poule ingedeeld zijn, dienen zij in de
eerste ronde tegen elkaar uit te komen.
Poule-eindstand:
•

Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel
gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd.
• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun onderlinge
positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde:
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de
uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden.
Art.3 De VTTL schenkt aan alle reekswinnaars een gouden penning, de tweede een zilveren
penning, de derde een bronzen penning.
Art.4 Jaarlijks wordt de “Trofee Roger Toussein” toegekend aan de provincie met de meeste
punten.
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Puntentoekenning voor de reeksen 40+ en 50+ (zowel bij heren als dames) (2 spelers per
provincie):
1ste: 10 punten
6de:
5 punten
de
2 :
9 punten
7de:
4 punten
3de:
8 punten
8ste:
3 punten
de
de
4 :
7 punten
9 :
2 punten
5de:
6 punten
10de: 1 punt
Puntentoekenning voor de reeksen 60+ en ouder (zowel bij heren als dames) (per reeks telt
1 speler per provincie mee):
1ste:
5 punten
de
2 :
4 punten
3de:
3 punten
4de:
2 punten
5de:
1 punten
Te laat opdagen voor een wedstrijd, betekent automatisch verlies van die wedstrijd. Forfait
voor aanvang van de competitie en uitsluiting geeft geen recht op punten. Forfait tijdens de
competitie geeft wel recht op punten.
Art.5 Bij gelijkheid van de totaalstand per provincie wordt de voorkeur gegeven aan die provincie
die de meeste punten wist te behalen in de reeks heren 40+, vervolgens heren 50+, dames
40+, dames 50+, heren 60+, dames 60+, heren 65+, dames 65+, heren 70+, dames 75+,
heren 80+, dames 80+, heren 85+, dames 85+.

UURROOSTER:
9u30:
Aankomst, onthaal en administratie
9u45:
Welkomstwoord door een lid van het organiserend P.C.,
10u00:
Aanvang van de wedstrijden
12u30 – 14u00: Middagmaal
:
Prijsuitreiking (na afloop van de wedstrijden, ten laatste om 18u30)

2

