In samenwerking met

TTC Sobeka Zwevegem
ZONDAG 10 december 2017
Beste veteraan,
Als bijlage vind je de aankondiging van ons veteranencriterium op
zondag 10 december 2017 waarop je van harte uitgenodigd bent.
Mogen we je vragen om hierover te spreken met de andere
veteranen in je club. Vanzelfsprekend zijn die ook hartelijk welkom.

Met sportieve groeten,

Daniel Vanhoutte, Voorzitter
Luc Nuyttens, Secretaris

Lokaal O.C. “De Brug” – Otegemstraat 238, 8550 Zwevegem – Tel. 056/75 93 98

Tafeltennisclub TTC SOBEKA Zwevegem
organiseert zijn

in samenwerking met

DUBBEL
(met voorgiftepunten)
Samenstelling reeksen : 09 u 30’ (*)

Alle klassementen
ENKEL

C en hoger
Samenstelling reeksen: 13 u 30’ (*)
D
E en NG
Recreanten + niet aangeslotenen
Inschrijvingsgeld: € 5 per persoon per reeks – € 8 voor dubbel + enkel
(*) in de cafetaria van het lokaal van T.T.C. SOBEKA (cfr. voettekst)
1) Op dit criterium zijn alle reglementen betreffende de tornooien van toepassing. Het is
voorbehouden voor alle aangeslotenen bij de VTTL of AF of bij de bonden, erkend door
de Internationale Tafeltennisfederatie (I.T.T.F.)..
2) De hoofdscheidsrechters hebben de bevoegdheid om alle maatregelen te treffen, die
naar hun oordeel goede verloop van de manifestatie bevorderen.
3) Het aantal reeksen hangt af van het aantal inschrijvingen.
4) Er wordt gespeeld met witte ballen “DONIC ***” 40 mm op groene tafels.
5) Alle wedstrijden (zowel enkel als dubbel) worden betwist in drie winnende sets. Alleen
de wedstrijden Dubbel worden gespeeld met voorgiftepunten.
6) De inschrijvingen worden verwacht tegen uiterlijk vrijdag 09 december 2017 via
competitie.vvtl.be, bij Daniël Vanhoutte, Vandevennestraat 31 te 8550 Zwevegem (Tel.
056/75.62.53 – mail ttc_sobeka@skynet.be) of Frank Laverge per e-mail:
laverge.frank@skynet.be.
7) In alle reeksen worden trofeeën uitgereikt aan de eerste vier van iedere de reeks.
8) Warme maaltijden zijn verkrijgbaar zowel ’s middags als ‘s avonds. Er is keuze tussen
kipfilet met picklessaus en frietjes of zalm met prei en roomsaus en frietjes aan €14,00.
Gelieve ook hiervoor vooraf in te schrijven.via competitie.vttl.be, bij Daniel Vanhoutte of
Frank Laverge (Zie punt 5).
9) Hoofscheidsrechters: Frank Laverge - Daniël Vanhoutte.
10) Dit criterium werd toegestaan door het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen onder
het nummer: 6-20172018
Lokaal: O.C. “De Brug”, Otegemstraat 238, 8550 Zwevegem – telefoonnr. 056/75.93.98

