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Toernooireglement
Artikel 1: Soorten toernooien
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nijmeegse Bedrijfstafeltennis
Federatie kunnen gedurende het verenigingsjaar de volgende toernooien georganiseerd
worden:
• Persoonlijke kampioenschappen ( zo mogelijk per competitieklasse)
• Zeskampen (één zeskamp per competitieklasse)
• Competitie om de federatiecup
• Overige toernooien.

Artikel 2: Leiding toernooien
De toernooien worden georganiseerd door de toernooicommissie van de Federatie. Deze
commissie wordt samengesteld uit de zittende bestuursleden. Door de toernooicommissie
wordt een wedstrijdleider aangewezen, wiens beslissingen op de toernooidag beslissend
zullen zijn.
Indien gewenst kan de organisatie van een toernooi worden overgedragen aan een
lidvereniging.

Artikel 3: Inschrijving
Inschrijving geschiedt volgens toernooiklasse, zoals deze aan het begin van de competitie
werd vastgesteld. Inschrijving geschied via de eigen lidvereniging die daarvoor een
inschrijvingsformulier ontvangt.

Artikel 4
Lid1: Inschrijvingsgeld
Inschrijving voor een toernooi verplicht in alle gevallen tot betaling, tenzij de inschrijving
vóór de sluitingsdatum schriftelijk is geannuleerd.

Lid 2: Betaling van het inschrijvingsgeld
De penningmeester van de lidvereniging ontvangt zo soedig mogelijk na de sluiting van de
inschrijvingsdatum van de penningmeester van de Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Een rekening teneinde de inschrijvingsgelden van zijn lidvereniging te voldoen.

Artikel 5: Minimum deelname
De Toernooicommissie heeft de bevoegdheid voor elk toernooi een minimum aantal deel
nemers vast te stellen. Indien dit minimum niet wordt gehaald behoord het annuleren van
het toernooi tot de mogelijkheden.

Artikel 6: Toernooiklasse
Sub A: Vaststelling van de toernooiklasse
De toernooicommissie stelt de toernooiklasse vast en deze is normaal gesproken gelijk
aan de klasse waarin men competitie speelt.
Sub B: Afwijking van de algemene regel
De toernooicommissie heeft het recht de toernooiklasse te verhogen respectievelijk te
verlegen ten opzichte van de competitieklasse.
Zij gaat hierbij niet willekeurig te werk en hanteert o.a. de volgende regels:
Ad 1 Verhoging
Verhoging vindt plaats indien men:
1. Een hogere klasse dan de geldende toernooiklasse wint
2. Driemaal (3) de eigen toernooiklasse wint, met inbegrip van de zeskamp en
eventueel handicaptoernooi(en)
3. In totaal vijf (5) keer 1e , 2e of 3e wordt in de eigen toernooiklasse dan wel 2e of 3e
in een hogere toernooiklasse.
4. Winst in de hogere toernooiklasse blijft meetellen voor eventueel verdere
verhogingen. Ook hier geldt inclusief zeskamp en handicaptoernooi(en)
5. Een winstpercentage van 80% of meer per competitie haalt
6. Twee (2) of meer klasse lager competitie gaat spelen
Spelers met een duidelijk afwijkende speelsterkte ten opzichte van de competitieklasse
zullen door de toernooicommissie in de juiste toernooiklasse worden ingedeeld.
Voor verhoging houdt de toernooicommissie rekening met de uitslagen van de laatste 10
toernooien, inclusief zeskampen.
Ad 2 Verlaging
Verlaging kan plaatsvinden:
• bij een winstpercentage van minder dan 20% per competitie
• indien mendrie (3) klassen hoger competitie gaat spelen.
Toelichting Ad 1 en Ad 2:
Uit deze beide voorwaarden blijkt dat de toernooicommissie in principe een klasse
overslaan mogelijk acht, zowel in de competitie als ten aanzien van de toernooiklasse.
Verhoging en verlaging kan maximaal twee (2) klassen afwijken van de competitieklasse.
De toernooicommissie wijzigt op grond van artikel 6 na elk tornooi en na zowel de najaarsals de voorjaarscompetitie de toernooiklasse van daarvoor in aanmerking komende
personen.

Artikel 7: Prijzen
Het bestuur van de Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie stelt prijzen beschikbaar voor
de onder zijn verantwoordelijkheid gespeelde toernooien.
Voor de zeskampen: voor de nummers één t/m drie een beker, voor de nummers vier t/m
zes een herinneringsmedaille.

Artikel 8: Spelregels
Er worden gespeeld volgens de tafeltennisspelregels opgemaakt en goedgekeurd door het
hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Artikel 9: Resultaat
De toernooicommissie dient de uitslag schriftelijk te melden aan de competitieleider.

Artikel 10: Straffen
Een lid dat zonder geldige reden gedurende de toernooidag het toernooi verlaat:
1. mag gedurende een periode van drie (3) jaar niet meedoen aan de persoonlijke
kampioenschappen, de competitie om de Federatiecup en aan overige toernooien.
2. Wordt voor de eerstvolgende drie (3) keer, waarvoor de betrokken speler zich
kwalificeert. Van deelname aan de zeskamp uitgesloten.

Persoonlijke kampioenschappen
Artikel 11: Toernooiopzet
Gestreefd wordt naar een toernooi volgens het meerkampsysteem voor elke
competitieklasse afzonderlijk. Indien het aantal inschrijvingen dit noodzakelijk maakt heeft
de toernooicommissie de bevoegdheid één (1) of meerdere klassen samen te voegen.
Indien samenvoeging noodzakelijk is zal bij wedstrijden tussen spelers uit verschillende
klassen het punten voorgiftsysteem worden gehanteerd zoals dat op dat moment geldig is.

Artikel 12: Opkomen
Als een speler pas komt opdagen, wanneer in zijn poule de eerste wedstrijden al gespeeld
is en het wedstrijdbriefje is ingeleverd, dan wordt de betreffende in die klasse van verdere
deelname uitgesloten, tenzij van duidelijke overmacht sprake is.
Wanneer een speler te laat verschijnt voor een wedstrijd na de poules, dan wordt het al of
niet door later gaan van die wedstrijd overgelaten aan de beslissing van de wedstrijdleider.

Zeskampen
Artikel 13: Tijdstip van organisatie
De zeskampen in de diverse competitieklassen worden georganiseerd na afloop van
zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie.

Artikel 14: Voorwaarde om deel te mogen nemen
Om voor de zeskamp in aanmerking te komen moet de speler:
•

In een competitieklasse in ieder geval 50% plus 1 wedstrijd te hebben gespeeld.
Deze regel geldt voor het aantal competitiewedstrijden welke het team heeft
gespeeld. (Hiermee wordt bedoeld: dat indien een tegenstander niet is komen
opdagen, deze wedstrijd niet wordt meegeteld als gespeelde wedstrijden voor
deelname aan de zeskamp)

•

Indien een tegenstander niet komt opdagen, geeft de regel 50% plus 1, de uitkomst
geen 14 maar 13 wedstrijden (6,5 wedstrijden gespeeld), de afronding kan naar
beneden uit komen op 6 gespeelde wedstrijden. Indien een team niet komt
opdagen wordt geen speler benadeeld.
Bij een poule van 8 teams min 8 wedstrijdavonden met min 24 wedstrijden
gespeeld te hebben. Bij een poule van 7 teams min 7 wedstrijdavonden met min 21
wedstrijden gespeeld te hebben. Bij een poule van 6 teams min 6 wedstrijdavonden
met min 18 wedstrijden gespeeld te hebben

•

Artikel 15: Uitnodiging
Van iedere speler wordt door de competitieleider het winstpercentage bepaald door het
aantal gewonnen wedstrijden uit te drukken in een percentage van het totaal aantal door
de speler gespeelde wedstrijden.
Van elke klasse worden de negen (9) spelers met de hoogste percentage uitgenodigd.
Hiervan zijn de beste zes, mits niet verhinderd, zeker van deelname.
Één of meerdere van de resterende drie (3) spelers (verder reserve spelers genoemd)
komt (komen) in actie bij afmelding van één (1) of meerdere van de beste zes (6) spelers.
De uitnodiging wordt via de contactpersoon van de lid vereniging verspreid.
Bij gelijk eindigen van de nummers 6 en 7 dan treedt het volgende in werking:
• Het aantal wedstrijden gespeeld, diegene met de meeste wedstrijden gespeeld
wordt nr. 6 geplaatst.
• Is dit gelijk: Het onderling resultaat.
• Is dit gelijk: Dan wordt er een 7 kamp gespeeld

Artikel 16: Sanctie
Iedere uitgenodigde speler die verhinderd is aan de zeskamp deel te nemen dient dit ten
spoedigste doch uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de zeskamp aan de competitieleider
bekend te maken.
De uitgenodigde speler die zonder bericht van verhindering niet verschijnt voor de
eerstvolgende keer, waarvoor de betrokken speler zich kwalificeert, van deelname
uitgesloten.
De speler wordt direct na afloop van de zeskampdoor de competitieleider hierover
schriftelijk ingelicht.

Artikel 17: Opkomen
De niet verhinderde spelers dienen zich uiterlijk één (1) kwartier vóór de bij de
lidvereniging geldende aanvangstijd bij de wedstrijdleiding te hebben gemeld. Dit geldt ook
voor de reserve spelers. Het staat de reserve spelers vrij vooraf bij de competitieleider te
informeren of er berichten van verhindering zijn. Indiener geen bericht van verhindering is
dan behoeft een reservespeler zich niet bij de wedstrijdleiding te melden.

Federatiecup
Artikel 18: Toernooiopzet
Sub A: vorm van het toernooi
Afhankelijk van het aantal ingeschreven wordt gespeeld:
• Volgens een meerkampensysteem(minimaal 16 teams)
• Volgens een afvalsysteem een en ander ter beoordeling van de toernooicommissie

Sub B: team opgave
Vorm van het toernooi
1. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt gespeeld volgens een
meerkampsysteem (minimaal 16 teams).
2. In het totaal gaan er 4 teams door naar de finalewedstrijden,die gespeeld worden
met kruisfinales.
3. Het geheel wordt op één avond gespeeld. Met uitzondering van de finale, die wordt
gespeeld op de slotavond van de N.B.T.F.

Teamopgave
1. Elk team bestaat uit maximaal twee spelers, een A en B speler. speler A speelt
tegen de andere A en B speelt tegen B. De speelsterkte van iedere afzonderlijke
speler behoeft niet gelijk te zijn.
2. Een team mag samengesteld worden uit spelers van verschillende lidverenigingen.
3. Bij verhindering mogen andere niet opgeven personen dan als vervangers
optreden, de oorspronkelijke spelers mogen dan niet meer aan het toernooi
deelnemen.
4. Personen, opgegeven voor een bepaald team, mogen in geen enkel ander team
uitkomen.
5. De opgeven spelers dienen wel lid van de N.B.T.F. te zijn.
6. De toernooiklasse wordt verhoogd bij 80% of meer, behaald in de
voorjaarscompetitie.
7. De toernooiklasse wordt verlaagd bij 20% of minder, behaald in de
voorjaarscompetitie.

Indeling bij een toernooi volgens het meerkampsysteem
1. Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams worden poules van elk vier teams
gevormd.
2. Indien het aantal ingeschreven teams oneven is dan kunnen er een of meerdere
poules afwijken van het aantal (4). Dit is ter beslissing van de toernooicommissie.
3. Afhankelijk van het aantal poules maakt de toernooicommissie een schema, dat
leidt tot een winnaar.
4. Totaal per wedstrijd ook met het dubbel spel verdient men bij winst 1 punten, bij
verlies 0 punt
5. het dubbelspel wordt gespeeld met voorgift indien dit noodzakelijk is,afgerond zal
worden in een getal dat deelbaar is door 2 (bv. 11 punten wordt 12:2 = 6 PUNTEN

VOORGIFT)
6. Het lot bepaalt, volgens het toernooireglement, komt hier mee te vervallen.
7. In de 1/2 finale en finale wordt altijd een dubbelspel gespeeld zoals in punt 5 is
omschreven. De finales worden als kruisfinales gespeeld zoals in punt 5 is
omschreven.

Uitreiking van de beker
De beker wordt uitgereikt aan de vereniging die het team heeft ingeschreven.

Slot
1. Elk team bestaat uit minimaal twee(2) spelers. Maximaal zijn vier (4) spelers
toegestaan. De speelsterkte (competitie en /of toernooiklasse) van iedere
afzonderlijke speler behoeft niet gelijk te zijn.
2. Een team mag samengesteld worden uit spelers van verschillende lidverenigingen .
3. Gedurende het toernooi zijn geen invallers toegestaan.
4. Personen opgegeven voor een team mogen in geen enkel ander team uitkomen.
het toernooi resteren de 4 winnaars van de tweede ronde plus de 4 vrije teams, in
totaal 8 teams. Dit aantal is voldoende om tot een finale te komen (8 – 4 -2)

Artikel 19
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Artikel 20
1. Laatste gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d. 31 mei
1995
2. Laatste gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d. 10 juni
1998
3. Laatste gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d. 16
December 2009
4. Laatste gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d. 14 juni
2011
5. Laaste gewijzigd Nijmegen 16 juni 2011

