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Hoofdstuk 4.      Provinciale kampioenschappen. 

Art.4.1.        Algemeen. 

Art.4.1.1.      De provinciale kampioenschappen zijn voorbehouden aan de competitiespelers aangesloten bij de  
                     Sporta-federatie vzw.  

Art.4.1.2.      De kampioenschappen worden gespeeld op de vastgestelde datum, uur en plaats. 

Art.4.1.3.      De inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren via TT-online volgens de regels bepaald door de provinciale  
                     Sporta-raad.  

Art.4.1.4.      Jaarlijks wordt er een inschrijvingsgeld vastgelegd door de provinciale Sporta-raad. 

Art.4.1.5.      Jeugd NG moeten in de eigen leeftijdsreeks spelen. 

Art.4.1.6.      Voorwaarden om aan het kampioenschap te kunnen deelnemen: 

1. Aangesloten zijn op 31.12 van het lopende sportseizoen. 

2. Minstens aan 5 activiteiten deelgenomen hebben (interclub, bekerwedstrijden, tornooien van Sporta -
tafeltennis.  

3. Uiteraard tellen alleen de werkelijk gespeelde wedstrijden mee, bv voor de tornooien is het niet voldoende 
dat men enkel inschreef. 

Art.4.1.7.      Er kan alleen ingeschreven worden in de eigen reeks. 

Art.4.1.8.      Er wordt in poules gespeeld en verder op tabel. De provinciale Sporta-raad kan echter anders beslissen. 

Art.4.1.9.      Iedereen speelt en moet scheidsrechteren in de volgorde beslist door de Provinciale Sporta-raad.   

Art.4.1.10.    Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd en wordt het aangerekend aan de speler. Enkel  
                     met een geldige reden kan hiervan afgeweken worden.  

Art.4.1.11.    Bij een onverwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd, wordt er een boete opgelegd en aangerekend  
                     aan de speler. . 

Art.4.1.12.    De spelers moeten steeds hun identiteitskaart kunnen voorleggen.  

Art.4.1.13.    De provinciale Sporta-raad heeft het recht om een speler onmiddellijk te schorsen in geval van onsportief of niet  
                     respectvol gedrag.  

Art 4.2.        Provinciaal kampioenschap - Individueel. 
 Zie Art. 4.1.    Algemeen. 

Art.4.3.        Provinciaal kampioenschap - Jeugd. 
 Zie Art.4.1.    Algemeen. 

Art.4.4.        Provinciaal kampioenschap - Masters 

Art.4.4.1.       Zie Art.4.1     Algemeen. 

Art.4.4.2.       Er wordt gespeeld met voorgift. 

Art.4.4.3.       Deze voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer volgens tabel. Zie Art.1.2.2 van de interclub. 

Art.4.4.4.       De speler die voorgift krijgt begint de 1ste set. 

Art.4.4.5.       Een match is gedaan wanneer één van beide spelers 11 punten + de voorgift haalt. Dus geen 2 punten verschil. 
                      Indien beide spelers hetzelfde klassement hebben moet het verschil wel 2 punten zijn. 

Art.4.4.6.      In de beslissende set wordt er van speelzijde gewisseld wanneer de hoogst geklasseerde speler de helft van de  
                     te behalen punten bereikt heeft, afgerond naar beneden. 

Art.4.5.        Provinciaal kampioenschap -  Dubbelspel 

Art.4.5.1.      Zie art.4.1. Algemeen. 

Art.4.5.2.      De spelers moeten niet van dezelfde club zijn. 

Art.4.5.3.      Een paar wordt aanzien als behorend tot de reeks van de hoogst geklasseerde speler. 

Art.4.5.4.      Er wordt gespeeld met voorgift. 

Art.4.5.5.      De voorgift is gelijk aan het verschil van het totale waardecijfer van elk van de paren gedeeld door twee en naar  
                     BOVEN afgerond . Voor de waardecijfers zie  Art.1.2.2 van de interclub.. 

Art.4.5.6.      Het paar dat voorgift krijgt begint de 1ste set.. 

Art.4.5.7.      Een match is gedaan wanneer één van beide paren 11 punten + de voorgift haalt. Dus geen 2 punten verschil.  
                     Indien beide paren hetzelfde waardecijfer hebben moet het verschil wel 2 punten zijn. 
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Art.4.5.8.      In de beslissende set wordt er van speelzijde gewisseld wanneer het hoogst geklasseerde paar de helft van de te  
                     behalen punten bereikt heeft, steeds afgerond naar beneden. 

 

 

 
  


