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HOOFDSTUK 6: LENTECOMPETITIE 
Art 6.1 Algemeen 

Art 6.1.1 De spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten onder de 
naam van die club spelen.   

Art 6.1.2 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in verband 
met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 

Art 6.1.3 Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt jaarlijks bepaald door de provinciale Sporta-raad en 
dient op de vastgestelde datum samen met de inschrijvingsformulieren toe te komen op het 
federaal secretariaat van de afdeling Tafeltennis. 

Art 6.1.4 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 6.1.5 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door verschillende 

letters van het alfabet, te beginnen met de letter A voor de eerste ploeg en zo verder het 
alfabet afgaand.  

Art 6.1.6 Aan alle interclubspelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele 
klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 6.1.7 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 6.1.8 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. Het niet 

voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 6.1.9 De speelkalender van de wedstrijden in de poules wordt door de verantwoordelijke 

opgesteld. 
Art 6.1.10 Jaarlijks worden specifieke richtlijnen van de provinciale Sporta-raad in “Mededeling” 

gepubliceerd en samen met het wedstrijdschema der ploegen en de wedstrijdbladen voor de 
thuiswedstrijden rechtstreeks aan de contactpersonen gezonden. 

Art 6.1.11 In principe wordt eerst in poules gespeeld (voorronde) en daaropvolgend eindrondes met 
rechtstreekse uitschakeling. 

Art 6.1.12 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 6.1.13 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 6.1.14 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (uiterlijk zondag 12u00 van de week waarin 

wedstrijd gespeeld werd) het wedstrijdblad inbrengen via TT-online. 
 
Art 6.2 Ploegsamenstelling 

Art 6.2.1 Men schrijft in met basisploegen van 2 spelers van één en dezelfde club. 
Art 6.2.2 Men kan slechts voor één ploeg inschrijven. 
Art 6.2.3 Per klassementsreeks wordt er een nacompetitie ingericht. 
Art 6.2.4 De ploeg speelt in de reeks van de hoogst geklasseerde speler (max. 1 klassementsreeks 

verschil). 
Art 6.2.5 Invallers zijn toegestaan, maar één van de spelers van de basisploeg moet steeds opgesteld 

worden.  Eénmaal aangetreden in een ploeg, kan men niet meer in een andere ploeg 
opgesteld worden, zelfs niet bij een algemene forfait van die ploeg. 

Art 6.2.6 Inbreuk hierop betekent verliesmatch met forfaitscore en aanrekenen van bijhorende boete. 
De betrokken speler wordt geschrapt op het wedstrijdblad. 
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Art 6.2.7 Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbel betwist, naar 11 punten en 3 gewonnen sets. 
Wedstrijdschema: 2/1 - 1/2 - dubbel - 2/2 - 1/1. 

Art 6.2.8 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële wedstrijdblad. 
Art 6.2.8.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging is steeds 

ten nadelen van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële wedstrijdblad. 
Art 6.2.9 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg opgesteld, in die zin 

dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 
 
Art 6.3 Forfaits 

Art 6.3.1 Indien de thuisploeg forfait geeft, dient deze de namen van hun tegenstanders op te vragen 
om de spelersnamen op TT-online te kunnen inbrengen. 

Art 6.3.2 Indien de uitploeg forfait geeft, dan dient deze de spelersnamen aan de thuisploeg door te 
geven die deze op TT-online inbrengen. 

Art 6.3.3 De thuisploeg vult teven op TT-online bij de opmerkingen in: 

 de vermelding van wie forfait gaf; 
 wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 

Art 6.3.3.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit zowel bij 
uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële aanvangsuur van de 
wedstrijd verwittigd worden. 

Art 6.3.4 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding betaald 
worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er kan een aanvraag 
voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-raad voorgelegd worden dat 
hierover zal oordelen. 

Art 6.3.5 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg gespeelde 
wedstrijden. 

 
 
Art 6.4 Rangschikking van de ploegen 

Art 6.4.1 Aan de winnende ploeg worden 2 punten toegekend. De verliezende partij krijgt nul punten. 
De ploeg met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 

Art 6.4.1.1 Door optelling van de behaalde punten worden de ploegen gerangschikt. De ploeg met de 
meeste punten wordt vooraan geplaatst. 

Art 6.4.1.2 Ingeval van gelijke punten komt de ploeg met de meest gewonnen matchen het eerst. 
Art 6.4.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten en met evenveel gewonnen matchen 

eindigen, worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
 de ploeg met de meest gewonnen wedstrijden 
 de ploeg met de meest behaalde  onderlinge punten  
 de ploeg met de beste onderlinge matchverhouding GM/VM 
 de ploeg met de beste onderlinge setverhouding GS/VS 

Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden gespeeld 
worden. 
Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning van een 
plaats op de eindtabel. 
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Art 6.5 Wedstrijdblad 

Art 6.5.1 Het gebruik van de officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de interclubwedstrijden. 
Art 6.5.2 Het wedstrijdblad dient niet meer opgestuurd te worden naar het secretariaat.  Beide 

partijen dienen het wedstrijdblad bij te houden tot na de slotvergadering. 
Art 6.5.3 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de vermelde 

gegevens tekenen voor akkoord. 
Art 6.5.3.1 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de algemene 

wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De bezoekende ploeg is 
verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 6.5.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde resultaten in de 
laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat als enig juiste aangenomen. 

Art 6.5.4.1 De provinciale verantwoordelijke kan steeds de wedstrijdbladen opvragen in geval van 
betwisting, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen in verband met de 
toekenning van de wedstrijdpunt. 

 
Art 6.6 Auto-validatie 

Art 6.6.1 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (zondag 12u00) het wedstrijdblad inbrengen 
via TT-online. 

Art 6.6.2 De bezoekers dienen uiterlijk voor de zondag  van de volgende kalenderweek  de uitslag te 
valideren of af te keuren en te voorzien van de nodige commentaar. 

Art 6.6.2.1 Enkel leden met clubrechten of op TT-online geregistreerde spelers die op het wedstrijdblad 
vermeld staan, kunnen de wedstrijd valideren of afkeuren en voorzien van de nodige 
commentaar. 

Art 6.6.2.2 Indien de bezoekers akkoord zijn met de uitslag, dan valideren zij deze door op de knop: “Ja, 
ik bevestig dat deze uitslagen correct zijn” te drukken.  Vanaf dit moment zijn de uitslagen 
definitief. 

Art 6.6.2.3 Indien de bezoekers niet akkoord zijn met de uitslag, klikken zij op de knop “Neen, er is een 
fout”.  Dan krijgen zij een invulscherm waar zij hun opmerkingen kunnen doorgeven.  Na 
verzenden komt deze opmerkingen bij de verantwoordelijke terecht die dan eventueel de 
nodige maatregelen kan treffen. 

Art 6.6.3 De bezoekers kunnen geen wijzigingen aanbrengen op het digitaal wedstrijdblad. 
 
Art 6.7 Heirkracht: sneeuw, mist, ijzel en anderen 

Art 6.7.1 Heirkracht of overmacht zijn van buitenaf veroorzaakte, niet te voorkomen gebeurtenissen. 
Art 6.7.2 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 
Art 6.7.3 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
Men stelt de interclubcommissie per e-mail op de hoogte met de vermelding van de 
wedstrijdgegevens, de redenen van het niet spelen, wie van de tegenpartij verwittigd werd 
en wanneer dit gebeurde. 

Art 6.7.3.1 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
Men stelt de verantwoordelijke onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de hoogte met 
de vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en wanneer dit 
gebeurde. 

Art 6.7.4 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de provinciale verantwoordelijke oordelen 
of uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 6.7.5 De thuisploeg moet melden dat de wedstrijd niet plaatsvond en de reden hiervan opgeven 
aan  de verantwoordelijke. 

Art 6.7.6 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal toegekend worden. 
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Art 6.7.7 Indien tijdens een wedstrijd heirkracht wordt ingeroepen en deze aanvaard wordt, dan dient 
de wedstrijd terug van 0-0 aan te vangen.  Het is evenwel toegestaan om  andere spelers op 
te stellen. Bij een wedstrijd uit de heenronde wordt er met de  aanvankelijke ploegwaarde 
rekening gehouden voor het bepalen van maximum ploegwaarde terugronde.  

 


