
TILBURGSE TAFELTENNIS LIGA 

 TOERNOOI-REGLEMENT 

  

Artikel 1. Definitie toernooien 

1.1       Onder een toernooi in de zin van dit reglement wordt verstaan: 

Een wedstrijd of wedstrijdenreeks niet vallende onder de competitie en/of bekercompetitiereglement, 

die  door de verenigingen aangesloten bij de TTL georganiseerd worden en waaraan de leden van de 

verenigingen en andere tafeltennisorganisaties, al dan niet tegen een geldelijke vergoeding en al dan 

niet op persoonlijke uitnodiging aan kunnen deelnemen en waaraan in een of andere vorm een 

onderscheiding of prijs is verbonden. 

Artikel 2. Gedragsregels om een toernooi te organiseren 

 2.1       Toernooien georganiseerd door een van de aangesloten verenigingen, die alleen toegankelijk 

zijn voor eigen leden of voor personen uit de eigen organisatie zijn uitgezonderd van dit reglement en 

worden aangemerkt als "onderlinge toernooien” 

2.2       Toernooien als genoemd onder artikel 2.1 kunnen uitsluitend met toestemming van het TTL 

bestuur georganiseerd  worden. 

2.3        Aanmeldingen dienen plaats te vinden in december voorafgaande aan het volgende 

verenigingsjaar van de TTL. De TTL verbindt zich vóór 1 juli een algemene vergadering 

bijeen te roepen ter vaststelling van een toernooikalender voor het volgende seizoen. 

2.4       Toernooien mogen nimmer een lagere frequentie hebben dan om de twee weken. 

2.5       Iedere vereniging heeft het recht één toernooi per seizoen te organiseren, tenzij de 

toernooikalender vol is, dan zal worden overgegaan tot toewijzing door loting. De verenigingen, die 

door loting afvallen hebben de eerste keus in het seizoen daaropvolgend, terwijl er dan geloot wordt 

voor de resterende data door de verenigingen die wel een toernooi kregen toegewezen. 

2.6       Het TTL bestuur is te allen tijde gerechtigd de organisatie van een toernooi op een bepaalde 

datum te verbieden indien daardoor de competitie en/of de bekercompetitie gevaar loopt of een andere 

activiteit, waarvan het belang  voorgaat. 

2.7       Het TTL-bestuur is gemachtigd bij maatregel van bestuur een organiserende vereniging 

bepaalde verplichtingen op te leggen ten aanzien van de speelruimte, verlichting, speelmateriaal, 

kleedruimte, enz. Indien hieraan niet wordt voldaan kan het bestuur het toernooi verbieden. 

2.8       In de weken, dat de persoonlijke kampioenschappen gespeeld worden, kunnen in de avonduren 

geen toernooien  worden toegestaan. 

 Artikel 3. Regels voor het toernooi 

 3.1       Indien voor een toernooi entree wordt geheven, hebben de bestuursleden van de TTL vrije 

toegang tot de toernooiruimte en dienen deze toegelaten te worden voor het uitoefenen van 

controlewerkzaamheden. 



3.2       De leden van de toernooileiding kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden. 

3.3       De deelnemers mogen in toernooien alleen uitkomen in dezelfde categorie of een hogere, die 

op het moment van inschrijving aan hen was toegewezen door de competitieleider en/of 

categorieëncommissie of in dezelfde of een hogere klasse gelijk aan de klasse van de competitie, 

waarin men speelt of speelde. 

3.4       Deelnemers van wie de speelsterkte niet bekend is en in eerste instantie in de NG-categorie 

werden ondergebracht, mogen op toernooien alleen in de A-categorie of Ere-klasse deelnemen. 

Dispensatie tot afwijking kan alleen door de competitieleider worden verleend.  

3.5       Voor de indeling van het toernooi dient de vereniging altijd een loting te verrichten. De loting 

mag alleen verricht  worden in het bijzijn van de competitieleider of een bestuurslid van de TTL of 

door het bestuur van de TTL aan te wijzen persoon, zijnde geen lid van de organiserende vereniging of 

deelnemer aan het onderhavige toernooi. 

3.6       De organiserende vereniging is verplicht bij deelname door spelers van verenigingen buiten de 

TTL de             competitieleider een duidelijk beeld te verschaffen van de speelsterkte van deze 

spelers, indien zij daartoe niet in staat is, heeft de competitieleider het recht deze spelers niet toe te 

laten tot het toernooi. Deze uitspraak is bindend. 

3.7       De organiserende vereniging is verplicht om binnen acht dagen na beëindiging van het 

toernooi de uitslag schriftelijk mede te delen aan de competitieleider. 

3.8       De organiserende vereniging is tevens verplicht bij de uitslag aan te geven, welke spelers 

zonder opgaaf van een geldige reden niet deelnamen aan het toernooi. 

3.9       De organiserende vereniging dient ervoor zorg te dragen, dat er voldoende leiding aanwezig is 

voor opvang van eventuele problemen en dient de toernooiopzet in alle redelijkheid samen te stellen. 

Disorganisatie kan leiden tot uitsluiting van het organiseren van toernooien. 

3.10      Alle handelingen rond en op het toernooi vallen onder de statuten en andere reglementen van 

de TTL. 

Artikel 4. Regels ten aanzien van de uitnodiging en de inschrijving 

4.1       De uitnodiging tot deelname kan uitsluitend gericht zijn aan de het bestuur van de aangesloten 

verenigingen of aan  het bestuur van een andere tafeltennisorganisatie. 

4.2       De uitnodiging dient duidelijk aan te geven: 

4.2.1     van welke vereniging deze afkomstig is 

4.2.2     de toernooivorm met eventuele restrictie ten aanzien van samenvoeging 

4.2.3     de dag waarop het toernooi gehouden wordt 

4.2.4     de kosten van inschrijving  

4.2.5     de vermelding dat inschrijven verplicht tot betaling 

4.2.6     hoe de betaling dient te geschieden (advies vooraf betalen) 



4.2.7     sluitingsdatum inschrijving 

4.2.8     een inschrijfformulier met: 

correspondentieadres en telefoonnummer, deelnemende vereniging, TTL-nummer, naam, 

categorie deelnemer, sluiting  inschrijfdatum, adres waarnaar het inschrijfformulier 

toegezonden dient te worden. 

4.3.1     Na loting dient een programma samengesteld te worden, waarin verplicht opgenomen dient te 

worden een wedstrijdreglement, de poule-indelingen en informatie over plaats en aanvang. 

4.3.2     Het programma moet worden toegezonden aan iedere deelnemer/vereniging. 

4.3.3     De inschrijving dient door het bestuur of de vertegenwoordiger van de vereniging te worden 

toegestuurd aan de organiserende vereniging het is hierbij toegestaan de deelnemers telefonisch door 

te geven, maar daarna dient het inschrijfformulier altijd te worden opgestuurd direct nadat de 

telefonische inschrijving heeft plaatsgevonden. 

4.4.4     Inschrijven verplicht tot deelname en deelname verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. 

4.5.5     De verenigingen, die hun leden inschrijven zijn aansprakelijk voor de voldoening van het 

inschrijfgeld van hun leden, ook als niet wordt deelgenomen. 

 Artikel 5. Regels toernooidag(en) 

5.1       Op de toernooidag is de leiding in handen van de toernooiorganisatie en gelden de spelregels 

van NTTB en ITTF  en het in het programma vermelde wedstrijdreglement. 

5.2       Er dient notatie gemaakt te worden van spelers, die zich afmelden met reden(en) en die niet 

komen opdagen. 

5.3       Eveneens dienen onregelmatigheden gemeld te worden. 

5.4       Indien een speler tweemaal niet kwam opdagen voor een toernooi, zonder af te melden of 

verklaring waarom, kan deze geschorst worden voor deelname aan een of meerdere activiteiten van de 

TTL.  

5.5   Indien een speler zich niet of zonder geldige reden afmeldt voor een TTL toernooi wordt deze 

voor het volgende TTL toernooi uitgesloten. 
 
5.6       Herhaaldelijk inschrijven en weer afmelden, kan na een schriftelijke waarschuwing, bij 

herhaling leiden tot dezelfde strafmaatregel als onder 5.4 genoemd. 
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