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TILBURGSE TAFELTENNIS LIGA 
 

COMPETITIE – REGLEMENT   
 

 

Artikel 1. Deelname gerechtigheid 

 

1.1 Verenigingen zijn gerechtigd leden van hun vereniging aan de TTL-competitie deel te laten nemen en/of aan 

andere activiteiten onder auspiciën van de TTL, mits zij zich als vereniging hebben ingeschreven op de wijze zoals 

de statuten en huishoudelijk reglement bepalen en voldoen aan het bepaalde in de statuten en reglementen.  

1.2 Indien zij daartoe een verzoek indienen bij de competitieleider. Die beoordeelt voor welke competitie zij in  

 aanmerking komen.  

1.3 Indien zij daartoe uitgenodigd worden middels het inschrijfformulier en dit inleveren voor of op de datum die staat 

 aangegeven op het betreffende inschrijfformulier. 

1.4 De rechten op deelname vervallen indien de vereniging jegens de TTL nog financiële verplichtingen heeft. 

1.5 De competitieleider kan een vereniging nog toelaten, ondanks dat er niet voldaan werd aan bovenstaande  

 voorwaarden, mits de inschrijving tijdig opgenomen kan worden in het competitieboek. 

1.6 De deelnamegerechtigheid kan aan een vereniging ontnomen worden ook gedurende de competitie indien zij in 

 strijd handelt met de statuten en reglementen van de TTL. 

1.7 Indien tijdens de competitie twee of meer aangesloten verenigingen fuseren, dient de competitie volgens   

 inschrijving uitgespeeld te worden, tenzij de onmogelijkheid hiervan bij het TTL-bestuur wordt aangetoond. 

 

Artikel 2. De leiding en de bevoegdheden van de competitieleider. 

 

2.1.  De competitieleider heeft de leiding over: 

2.1.1 het gehele competitiegebeuren 

2.1.2 de persoonlijke categorieën-kampioenschappen 

2.1.3 de bekerwedstrijden 

2.1.4 de TTL dubbelwedstrijden. 

2.2. De competitieleider is bevoegd: 

2.2.1 Een medewerker aan te stellen, die niet per definitie een bestuurslid hoeft te zijn, maar wel behoort te komen uit 

 een der aangesloten verenigingen. 

2.2.2 Indien hij in een wedstrijd een onregelmatigheid constateert, kan hij hiertegen maatregelen treffen zonder hierover 

 een protest te hebben ontvangen van een der betreffende verenigingen. De geconstateerde onregelmatigheden en de 

 daaruit voortvloeiende maatregelen dienen onverwijld ter kennis van de verantwoordelijke vereniging(en) gebracht 

 te worden. 

2.2.3 Arbitreren in geschillen. 

2.2.4 Bindende uitspraken te doen voor zover de statuten en reglementen hem dit toestaan. 

2.2.5. De ledenadministratie van een vereniging in te zien, indien hij twijfels heeft over het lidmaatschap van een speler 

 bij die vereniging. 

2.2.6 De bevoegdheden zijn overdraagbaar aan een ander bestuurslid van de TTL. 

 

Artikel 3. Taak van de competitieleider. 

 

Als bepaald in het Huishoudelijk Reglement, artikel 3.4.1 t/m 3.4.13. 
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Artikel 4. De spelregels. 

 

4.1 Voor de wedstrijden die vallen onder de activiteiten van de TTL gelden de spelregels volgens de Internationale 

Tafeltennis Federatie ( I.T.T.F.). Van de verenigingen en hunspelers wordt verwacht dat zij hiervan op de hoogte 

zijn. Protesten na afloop van wedstrijden, die betrekking hebben op de genoemde spelregels, worden niet in 

behandeling genomen. Protesten dienen tijdens de wedstrijden geuit te worden en bij weigering door de tegenpartij 

hieraan te voldoen, aantekening te maken op de hiervoor aanwezige ruimte op het wedstrijdformulier of met 

verwijzing op deze ruimte naar de achterzijde of bijlage. 

4.2 De I.T.T.F.-spelregels zijn op afspraak bij de competitieleider ter inzage. De vereniging wordt eenmalig een 

exemplaar ter beschikking gesteld, indien zij daartoe een verzoek indient. 

 

Artikel 5. De teamsamenstellingen. 

 

5.1 De vereniging, die zich aanmeldt voor deelname aan de competitie, geeft tegelijk bij de inschrijving op, welke 

 spelers van de vereniging wensen deel te nemen aan de door de TTL op te zetten competitie en in welke  

 samenstelling.  

5.2 Van de opgegeven spelers geeft de vereniging duidelijk aan welke spelers vast in een team spelen en welke als 

reserve. 

5.3 Per team kunnen maximaal 6 vaste spelers worden opgegeven . Na inschrijving kunnen spelers worden 

toegevoegd, mits de toegevoegde speler qua sterkte in het team past en er een andere reeds opgegeven speler wordt 

afgevoerd. Een nieuw opgegeven speler is gerechtigd te spelen zodra er voor deze speler betaald is, tenzij dat de 

opgegeven speler een speler vervangt, die van de lijst afgevoerd is, omdat deze door ziekte, ongeval of blessure 

niet in staat is om te spelen. Een en ander ter beoordeling van de competitieleider. 

5.4 De vereniging stelt de teams samen, waarbij zij, zoveel mogelijk rekening houdt met de sterkte van de spelers en 

deze qua gelijke sterkte per team indeelt. 

5.5 Spelers, die voor de eerste keer gaan deelnemen aan de competitie, daarvan wordt door de vereniging aangegeven 

 in welke categorie de betreffende speler(s) thuishoren. 

5.6 Het is een vereniging niet toegestaan een speler op te stellen, die reeds door een andere vereniging is opgegeven. 

 Indien de verenigingen in onderling overleg niet kunnen bepalen voor welke vereniging hij gaat spelen, dan wordt 

 de speler uitgesloten van deelname aan de competitie. 

5.7.1 De opgegeven spelers  voor een team zijn nimmer gerechtigd voor een lager team uit te komen, volgens de  

 volgorde in het competitieboek, ook al spelen teams in dezelfde klasse, in dezelfde poule of in de a of b poule. 

5.7.2 Komt een speler in een competitie vier maal uit voor een hoger team, dan moet hij / zij voortaan gaan spelen in het 

laagste team boven het team waarvoor hij / zij in eerste instantie speelde.( klik HIER voor een voorbeeld ) 

Bovendien mag een speler van een hogere categorie nooit invallen voor een speler met een lagere categorie, ook 

niet als hij in hetzelfde team staat ingedeeld. 

5.8 Er mogen geen andere spelers, dan opgegeven door de vereniging, deelnemen aan een wedstrijd c.q. de competitie 

 en dan zodanig voorkomen in de spelersadministratie. 

 

Artikel 6. De deelnemers. 

 

6.1 De spelers van aangesloten verenigingen dienen geacht te worden op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in de 

statuten en reglementen en deze na te leven. 

6.2 Deelnemers aan de competitie van de TTL moeten 14 jaar zijn. 

6.3 Een speler of het gehele team kan, van geconstateerde onregelmatigheden tijdens een wedstrijd of een protest 

 over een wedstrijd, kenbaar maken door aantekening op het daarvoor op het wedstrijdformulier bestemde ruimte 

 of met een verwijzing naar de achterzijde of op een bijlage. Het betreffende wedstrijdformulier dient onverwijld 

 ter hand gesteld te worden aan de competitieleider en een bestuurslid van zijn vereniging. Die personen dienen op 

 de hoogte te zijn van de verdere afwikkeling. 

http://www.ttltilburg.nl/Invalregeling%20voorbeeld%20T.T.L..xls
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6.4 De spelers kunnen gedurende de competitie niet als competitiespeler uitkomen voor een andere vereniging. 

6.5 De deelname van spelers aan de competitie kan geweigerd worden, indien de speler nog financiële verplichtingen 

 heeft bij de TTL of bij een van de bij de TTL aangesloten verenigingen. Deze reden kan gedurende de competitie 

 ook aanleiding geven tot schorsing. 

6.6 De deelname aan de competitie kan geweigerd worden, indien de speler in strijd heeft gehandeld met de  

 reglementen of van hem bekend is zich regelmatig onbehoorlijk te hebben gedragen. Gedurende de competitie kan 

 een speler geschorst worden, indien bij in strijd handelt met de reglementen of als er sprake is van onbehoorlijk 

 gedrag. 

 

Artikel 7. De competitie en de indeling. 

 

7.1 In het verenigingsjaar worden twee competities opgezet, te weten een herfstcompetitie die valt in de periode van 

 september t/m december, en een wintercompetitie die valt in de periode van januari t/m april. 

7.2 Aan de hand van het vaste gegeven, dat deze verdeeld is in de navolgende klassen: 

- Ere klasse   een poule 

- Hoofdklasse  een poule 

- Overgangs klasse een poule 

- Alle volgende klasse een poule   

Enzovoort en voor zover er teams aangemeld worden. 

Met minimaal 5 teams en maximum 6 teams per poule wordt door de competitieleider een competitie indeling 

samengesteld. 

7.3 De verenigingen hebben het recht bepaalde wensen te uiten ten aanzien van het indelen van de teams en een  

 voorkeur voor het uit- en thuisspelen. Verenigingen, die bij inschrijving geen wensen of voorkeuren uitspreken 

 worden naar goeddunken van de competitieleider ingedeeld. Wensen en voorkeuren die na de sluiting nog worden 

 aangemeld, worden niet meer in behandeling genomen, tenzij de competitieleider anders besluit. 

7.4 Op de aldus vastgestelde competitie indeling is geen wijziging of beroep meer mogelijk, tenzij blijkt, dat de  

 aangereikte gegevens niet juist blijken te zijn of na oordeel van de competitieleider het belang van de competitie 

 ermee gediend is. 

7.5 De competitie-indeling wordt in een boek, zijnde het competitieboek samengevat, dat minimaal 7 dagen voor 

aanvang van de competitie ter afhaling gereed lig t bij de competitieleider of op een van tevoren opgegeven plaats. 

De datum van afhaling wordt van tevoren bekend gemaakt, evenals de start van de competitie. 

 

Artikel 8. Puntentelling, promotie en degradatie 

 

8.1 De puntentelling die gehanteerd wordt is als volgt: 

Voor elke gewonnen partij ontvangt het team een wedstrijdpunt. 

8.2 Het team dat na tien wedstrijden het hoogste wedstrijdenpuntensaldo heeft, wordt eerste, enz. 

8.3 Indien twee teams met een gelijk wedstrijdpuntensaldo eindigen, zal eerst het onderlinge resultaat bepalend zijn. 

 Indien dit nog een gelijke stand geeft dan maakt het beste positief respectievelijk negatief verschil van games en 

 punten uit wie als eerste eindigt, enz., daarna volgt loting. 

8.4 De eerste plaats geeft altijd recht op promotie. De tweede plaats geeft kans op promotie. De laatste plaats houdt in 

 degradatie, en de voorlaatste plaats kans op degradatie, tenzij bij inschrijving voor de volgende competitie door het 

 wegvallen of toevoegen van resp. oude en nieuwe teams het noodzakelijk is af te wijken van de regel. De  

 beslissing hierover valt geheel onder de bevoegdheid van de competitieleider en de categorieëncommissie en is 

 niet aanvechtbaar. 
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Artikel 9. Het wedstrijdformulier. 

 

9.1 De volgorde van de te spelen partijen wordt bepaald door het wedstrijdformulier met uitzondering van het  

 bepaalde in artikel 11.1. Indien een van beide teams van deze volgorde wil afwijken, mits hiervoor een  

 aanvaardbare reden wordt opgegeven en mits de toestemming van de tegenpartij wordt verkregen, dan kan er van 

 de volgorde worden afgeweken. 

9.2 Het wedstrijdformulier dient in drievoud te worden ingevuld en ondertekend te worden door alle spelers. Het thuis 

spelende team belt de uitslag met wedstrijdnummer door naar de competitieleider of bezorgt één wedstrijdformulier 

bij de competitieleider vóór 12 uur de dag na de wedstrijd (een wedstrijdformulier per fax versturen is ook 

toegestaan). Indien de uitslag doorgebeld is mag het wedstrijdformulier later bezorgd of opgestuurd worden doch 

het dient uiterlijk binnen 7 dagen in bezit van de competitieleider te zijn. Ieder team behoudt een 

wedstrijdformulier.  

9.3 Ook als uitstel (slecht bij hoge uitzondering, zie art. 10.2) werd verleend, dient men te voldoen aan art. 9.2.  

9.4 Het niet tijdig inzenden van het wedstrijdformulier wordt beboet met € 2,50.  

9.5 Het niet binnen veertien dagen inzenden van het wedstrijdformulier wordt beboet met € 14,00 per team. 

 Beide teams worden beschouwd niet te zijn opgekomen. Beide teams krijgen tien punten in mindering. 

 De betreffende wedstrijd moet worden overgespeeld. De competitieleider stelt de datum vast voor deze wedstrijd.    

9.6 Opmerkingen over en protesten tegen de tegenpartij, hiervan kan notitie gemaakt worden op het wedstrijdformulier 

 binnen de ruimte die daarvoor is opengelaten of indien de ruimte daartoe niet toereikend is door te verwijzen naar 

 de achterzijde van het formulier of naar een begeleidend schrijven. Formulieren waarop protest is aangetekend 

 dienen per aangetekende post te worden verzonden. Binnen drie dagen moet de vereniging die opmerkingen of 

 protesten schriftelijk motiveren bij de competitieleider van de TTL. De protesterende vereniging kan de motivatie 

 ook persoonlijk door een bestuurslid of een officiële vertegenwoordiger, van de vereniging aan de competitieleider 

 overhandigen. De competitieleider dient dan een schriftelijke verklaring van ontvangst hiervan af te geven. 

9.7 Opmerkingen of protesten kunnen na de gestelde termijn alleen nog in behandeling worden genomen, indien het 

 protesterende team of de protesterende vereniging zich erop kan beroepen, dat zij op geen enkele wijze bekend kon 

 zijn met een foutieve handeling van de tegenstander echter binnen de uiterste termijn van veertien dagen na de 

 officiële speeldag van de wedstrijd. De aard van het protest doet dan geen afbreuk meer aan het verloop van de 

 competitie, maar wel tot eventuele andere maatregelen. 

9.8 Alleen teams/verenigingen die direct bij de betreffende wedstrijd zijn betrokken, kunnen protest indienen. 

 

Artikel 10. De wedstrijden (o.m. uitstel) 

 

10.1 De wedstrijden dienen op de aangegeven dag, plaats en tijd plaats te vinden. 

10.2 Afwijken van de speeldata in het competitieboek is in principe niet toegestaan, alleen bij bijzondere 

omstandigheden, altijd in overleg en met goedvinden van beide verenigingen. Altijd schriftelijk doorgeven aan de 

competitieleider. 

Ten aanzien van de aanvangstijd zijn geen afwijkingen toegestaan met inachtneming van artikel 10.6. 

10.3 Indien een van de verenigingen niet akkoord kan gaan met de afwijkende speeldag dan kan de vereniging die  

 verzoekt om uitstel een verzoek indienen bij de competitieleider van de TTL om een andere speeldag aan te 

 wijzen.  De op uitstel verzoekende vereniging moet zich dan evenwel op overmacht kunnen beroepen. De   

 competitieleider kan verlangen de overmacht aantoonbaar te maken. 

10.4 Vindt een wedstrijd geen doorgang op de speeldag waarop hij gepland stond en werd er geen schriftelijk verzoek 

om uitstel ontvangen, dan krijgt het team dat voor het niet doorgaan verantwoordelijk is 10 punten op haar conto in 

mindering en wordt de wedstrijd alsnog gespeeld op een door de competitieleider van de TTL vast te stellen datum 

en € 14,00 boete. 

10.5 Ten alle tijden dient het niet spelen op de aangegeven speeldag schriftelijk gemeld te worden bij de   

 competitieleider van de TTL met vermelding van de reden van uitstel op het daartoe ter beschikking gestelde  

 uitstelformullier en ingeleverd binnen de termijn als bij het wedstrijdformulier artikel 9.3 en 9.4. 
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Artikel 11. Het opkomen voor een wedstrijd. 

 

11.1 De limiet van het wachten op de tegenpartij is gesteld op een half uur na de in het competitieboek vermelde  

 aanvangstijd van de wedstrijd. Op dat tijdstip moeten tenminste twee spelers van elke partij aanwezig zijn. Indien 

 de derde speler arriveert op een tijdstip dat hij zijn eerste partij had moeten spelen, dan is hij niet meer gerechtigd 

 deze partij alsnog te spelen. Hij zal dan nog wel de overige twee partijen meespelen. Arriveert hij in de speelruimte 

 nadat hij zijn tweede partij had moeten spelen, dan worden al zijn partijen verloren verklaard. 

11.2 Indien een team voor een wedstrijd niet of slechts met één speler opkomt of tevoren bericht geeft niet op te komen, 

 dan treedt artikel 10.5 in werking, tenzij er sprake is van overmacht. 

11.3 Ter voorkoming van mogelijke competitievervalsing wordt er een boete geheven van € 14,00 bij het niet opkomen 

 van een team en van € 28,00 indien dit een - na voorafgaand gevraagd uitstel - geplande inhaalwedstrijd betreft. 

11.4 Teams die gedurende de competitie meer dan tweemaal niet opkomen of viermaal met slechts twee spelers  

 opkomen, worden geacht de competitie zodanig vervalst te hebben, dat zij uit de competitie en uit de stand  

 geschrapt worden. Tegen de teams en de verenigingen kunnen nog verdere maatregelingen genomen worden. 

11.5 Komt een team op met een speler, die niet gerechtigd is of was voor het betreffende team de wedstrijden te spelen, 

 dan wordt de wedstrijd voor de speler verloren verklaard. Genoemde onregelmatigheid kan tot 14 dagen na de 

 laatste competitiedag gemeld of geconstateerd worden, waarna correctie van de stand alsnog zal plaatsvinden. 

 

Artikel 12. Protesten en in beroep gaan. 

 

12.1 Protesten, welke betrekking hebben op een wedstrijd, kunnen ingediend worden op de wijze zoals omschreven in 

artikel 9.5 en 9.6. Protesten die de competitieleider of het bestuur ontvangt hetzij mondeling of schriftelijk anders 

dan omschreven in artikel 9.5 en 9.6 legt het bestuur naast zich neer zonder hieraan enige aandacht te besteden. 

12.2 Protesten tegen genomen beslissingen of handelingen van de competitieleider van de TTL kunnen door de  

 vereniging schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij het TTL bestuur, waarna een bestuurslid of een officiële 

 vertegenwoordiger van deze vereniging op de eerstvolgende bestuursvergadering van het TTL bestuur in de  

 gelegenheid gesteld wordt om zijn /haar visie te geven. Hierna zal het TTL bestuur tot een bindende uitspraak 

 komen. 

12.3 Tegen beslissingen en handelingen van het TTL bestuur kan in beroep worden gegaan op een algemene  

 ledenvergadering. Omtrent de te bewandelen weg verwijzen wij u naar de statuten. 

12.4 Protesteren of in beroep gaan is slechts mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijnen onder de diverse artikelen. 

 

Artikel 13. Controle speelruimte en materialen. 

 

13.1 De speelruimten en materialen kunnen onderworpen worden aan een controle door de bestuursfunctionaris de 

 commissaris, welke hiertoe statutair de bevoegdheid heeft en waarvan de bevindingen en de daaruit voortvloeiende 

 maatregelen bindend zijn voor de vereniging en waaraan uitvoering dient te worden gegeven. Controles dienen 

 plaats te vinden tot uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de competitie. 

13.2 De verenigingen dienen ervoor zorg te dragen, dat de door de commissaris aangegeven verbeteringen aangebracht 

 worden binnen een termijn van veertien dagen. Indien de speelruimte en materialen bij een tweede controle nog 

 niet voldoen, kan het TTL bestuur de vereniging uit de competitie halen of tenminste verplichten alle  

 thuiswedstrijden uit te spelen bij de respectievelijke tegenstanders, indien deze hiervoor de gelegenheid kunnen 

 scheppen of in een andere, door de TTL te keuren ruimte of een door te TTL aan te wijzen ruimte. 
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Artikel 14. Richtlijnen t.a.v. de speelruimte. 

 

14.1 Voor de competitiewedstrijd dient een vrije speelruimte beschikbaar te zijn van minimaal 9 bij 3,75 meter met een 

 vrije hoogte van 3 meter. 

14.2 De verlichting dient boven de tafel 400 lux te bedragen en achter en naast de tafel 200 lux. 

14.3 Het vloeroppervlak dient voldoende stroefheid te bezitten. 

14.4 De  tafels dienen zich in redelijke staat te bevinden en het speeloppervlak mag geen aanleiding geven tot vreemd 

 stuiten van de ballen en te voldoen aan de afmetingen van een wedstrijdtafel. 

14.5 Het net dient deugdelijk te zijn en strak gespannen kunnen worden en dient qua hoogte te voldoen aan de regels. 

14.6 De ballen dienen van een deugdelijke kwaliteit te zijn. Hieronder wordt onder andere verstaan: naadloos. 

14.7 De accommodatie dient minimaal over toiletten te beschikken. 

 

 

Artikel 15. Bevoegdheid bestuur TTL 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TTL bestuur. 

 

 

Geactualiseerd: 1 september 2012       

Bestuur TTL 


