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Reglement Vlaams Jeugdcriterium
Art. 1. De Vlaamse Tafeltennisliga organiseert voor haar miniemen, pre-miniemen en
benjamins jaarlijks de “Vlaamse jeugdcriteriums”.
Art. 2. Vier reeksen zijn voorzien, zowel bij de jongens als bij de meisjes.
Benjamins, 1ste jaars preminiem, 2de jaars preminiem en 1ste jaars miniem.
Art. 3. Elke speler mag aan alle kwalificatiefases deelnemen. Voor de finale fase zie art 5.
Art. 4. Op een kwalificatiefase en finaledag bekomen de deelnemers de volgende punten :
Winnaar

10 ptn

Vijfde

5 ptn

Finalist

8 ptn

Zesde

4 ptn

Derde

7 ptn

Zevende

3 ptn

Vierde

6 ptn

Achtste

2 ptn

Enkel bij kwalificatiefases : vanaf de negende plaats 1pt
Art. 4bis : Spelers die niet kunnen deelnemen wegens selectie door VTTL voor een stage of
tornooi, krijgen het gemiddelde van de andere fases. Een afwezigheid zonder
selectie geeft 0 punten en wordt mee verrekend in het gemiddelde.
Art. 5. De eerste 8 van elke reeks zijn gekwalificeerd voor de finaledag. Om de eerste 8 te
bepalen worden de drie beste scores (uit vier fases) samen geteld. Bij een gelijke
onderlinge stand wordt in volgorde van belang gekeken naar:
1.
2.
3.

meeste aantal deelnames (hier tellen alle fases mee)
hoogste positie op de laatst gespeelde fase
jongste speler

Art. 6. Op de finaledag worden trofeeën toegekend aan de spelers die de eerste drie plaatsen
bekleden in elke reeks, op basis van het puntentotaal van de 3 kwalificatiefases EN
de finaledag samen. Bij gelijke onderlinge stand, zie artikel 5 (de laatste fase is in
dit geval wel de finaledag). Bij afwezigheid op de finaledag wegens selectie door
VTTL voor een stage of tornooi, wordt voor de afwezige speler een extra trofee
voorzien navenant zijn positie in de totaalstand.
Er worden tevens voor elke reeks medailles voorzien voor de spelers die de eerste 3
plaatsen behalen op de finaledag zelf.

Drie bekers worden voorzien voor de clubs met het meeste aantal punten toegekend
op de 3 beste kwalificatiefases EN de finaledag samen. Bij gelijke onderlinge stand
wordt eerst gekeken naar meeste aantal deelnames en vervolgens naar meest
behaalde eerste plaatsen, tweede plaatsen, enzovoort.
Art. 7. Volgende kwalificatiefases zijn voorzien :
Fase 1 – september in Limburg/Kempen
Fase 2 – december in Antwerpen of Oost-Vlaanderen
Fase 3 – januari in West-Vlaanderen
Fase 4 – maart in Antwerpen of Oost-Vlaanderen
Art. 8. De finaledag is voorzien einde mei of begin juni in Vlaams-Brabant
Art. 9. Zowel op de kwalificaties als op de finaledag starten de wedstrijden om 10.00 uur en
wordt verwacht dat de deelnemers zich aanmelden tussen 9.00 uur en 9.30 uur.
Art. 10 Er wordt elke fase gestart in poules, waarin de spelers worden verdeeld op basis van
klassement. Vanaf de tweede fase worden spelers met een zelfde klassement
ingedeeld op basis van de tussenstand. Leden van een zelfde club worden in de mate
van het mogelijke gescheiden van poule. Leden van eenzelfde club die toch zijn
ingedeeld in dezelfde poule, moeten elkaar ontmoeten in de eerste ronde.
Art. 11. Inschrijven.
Termijn: tot en met de laatste woensdag voor het criterium.
Methode: bij voorkeur via de website, ofwel per mail naar info@vttl.be met
vermelding van naam en lidnummer.
Art. 12. Uitschrijven / Afmelden.
Binnen de inschrijvingstermijn kan er steeds weer worden uitgeschreven en dit
langs dezelfde weg.
Er kan kosteloos worden afgemeld tot uiterlijk 9u30 op de dag van het criterium.
Afwezige spelers die niet tijdig hebben verwittigd, krijgen een boete van € 15
omwille van organisatorische redenen.
Art. 13. Het inrichtend comité neemt alle beslissingen voor het goed verloop van de
competitie.

