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NG-herfstcriterium 2016 
 

Datum: zondag 13 november 2016  Plaats: TTC Sobeka Zwevegem, Otegemstaat 
238 bus 4, 8550 Zwevegem 

Ballen: Tibhar plastiek 3 sterren wit (ITTF approved) 
Hoofdscheidsrechter: Frank Laverge ICT: Frederik Noppe 
Aanvang van de wedstrijden: 10 uur Aanmelding: 9u00 tot 9u30 

 
 

Aan dit criterium mogen deelnemen: 
 NIET-GEKLASSEERDE dames en heren, geboren in 1998 en eerder. 
 Zowel voor competitieleden als voor recreatieve leden. 
 Ook toegankelijk voor spelers die niet bij die VTTL zijn aangesloten, op voorwaarde dat zij 

geen klassement hebben (en nooit gehad) in een officieel verbond. 
 
Opmerking: 
Alle wedstrijden tussen spelers aangesloten bij één van de twee vleugels van de KBTTB 
(VTTL en AF), tellen mee voor de persoonlijke uitslagenfiche. Wedstrijden tegen niet-
aangesloten spelers tellen niet meer voor de fiche, maar wel voor de ranking van het 
criterium en de prijzen. 
 

Reeksen: 
1. Dames NG (bij minder dan 8 inschrijvingen wordt er gemengd gespeeld met de heren) 
2. Heren NG (bij minder dan 8 inschrijvingen wordt er gemengd gespeeld met de dames) 
 
Er wordt gespeeld in poules, met eventuele eindrondes, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. 
 

Prijzen: 
 Sportieve naturaprijzen van Tibhar voor alle kwartfinalisten. 
 

Inschrijven: 
 Inschrijvingsgeld (te betalen bij aanmelding op het criterium):   

o € 5 voor spelers, aangesloten bij één van de vleugels van de KBTTB 
o € 7 voor spelers die niet zijn aangesloten bij één van de vleugels van de 

KBTTB 
 Inschrijven tot uiterlijk woensdag 9 november 2016. 
 Inschrijven kan op twee manieren (in volgorde van voorkeur):  

 http://competitie.vttl.be  via tornooien (enkel voor leden VTTL) 

 E-mail naar info@vttl.be met vermelding van naam, voornaam, geslacht, club 
(indien van toepassing) en aansluitingsnummer bij VTTL of ander officieel 
verbond (indien van toepassing). 
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