NATIONAAL ZOMERCRITERIA “OOSTENDE BEWEEGT” 2022
TAFELTENNISZAAL TTC DRIVE OOSTENDE & Mr. V
SPORTPARKLAAN 6
8400 OOSTENDE
Achter Mr. V-arena
WISSELTROFEE ANDRE CARTON & TROFEE JEAN SLEGERS & OMER BOSSAERT
De zomercriteria worden gespeeld op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 juli 2022
om 12.00 uur met aanwezigheid ten laatste om 11.30 uur
in Tafeltenniszaal Sportparklaan 6 (achter Mr. V-Arena) in Oostende
1. De criteria zijn voorbehouden aan de spelers aangesloten
bij de VTTL of de AF.
2. Per criterium kunnen enkel de eerste 120 inschrijvingen worden
weerhouden. Bij een volledige bezetting wordt er een genummerde
reservelijst aangelegd.
3. Er wordt gespeeld op 20 blauwe tafels met witte plastiek ballen Tibhar
***
4. De poules worden opgemaakt STIPT om 11.30 uur met de dan
aanwezige spelers.
5. De wedstrijden worden gespeeld in 3 winnende sets en met de
handicaptabel, zie hieronder.
6. Alle sets worden gespeeld zodat er 2 punten verschil is.
7. Per speeltafel wordt één poule van zes spelers voorzien.
8. De winnaar van elke poule speelt de finaleronde (A finale) met
rechtstreekse uitschakeling.
De tweede uit elke poule neemt deel aan de kleine finaleronde (B
finale)
9. Trofeeën zijn voorzien voor elke A en B finale.
10.Een wisseltrofee Andre Carton wordt toegekend aan de speler met het
beste resultaat uit zijn beste 3 deelnames.
11.De wisseltrofee wordt uitgereikt als men driemaal opeenvolgend
eindwinnaar is.
12.De trofee Jean Slegers wordt overhandigd aan de winnaar A finale van
elke editie.
13.De trofee Omer Bossaert wordt overhandigd aan de winnaar B finale
van elke editie.
14.Inschrijvingen per mail naar: zomercriteria@gmail.com

met vermelding: naam, voornaam, club, klassement van het nieuwe
seizoen en geboortejaar.
15.Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 € per criterium en wordt ter plaatse
betaald.
16.De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies
tijdens de organisatie.
17.De reglementen van de KBTTB zijn van tel. Sportkledij is verplicht.
18.Het is verboden te roken, te eten en iets anders dan water te drinken in
de speelzaal.
19.De hoofdscheidsrechtertafel is gemachtigd om alle beslissingen te
nemen om de goede afloop van de organisatie te waarborgen.
20.De criteria zijn toegestaan onder het nummer WVL 002 2022-2023
21.De Organisatie behoudt zich het recht om aanpassingen uit te voeren
aan het reglement indien de MB betreffende de Covid-maatregelen en
gemeentelijke instanties dit vereisen.
Tornooi directeur: Rainier Verhoest
Hoofdscheidsrechters: Rainier Verhoest, Wouter Vrielynck
Kassa: Marc Schroeders & Wouter Vrielynck
Adjuncten: leden van TTC Drive Oostende

