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ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET 

RECREANTENCRITERIUM 
versie september 2013 

 
 
• Organisator: Vlaamse Tafeltennisliga – Landelijke Recreatie- & Veteranencommissie. 

 
• De LRVCie organiseert jaarlijks twee recreantencriteriums (lente- en herfstcriterium). 

 
• Aan deze criteriums mogen deelnemen: aangesloten spelers bij de VTTL, met het statuut van 

recreant, recreant reserve of vrijetijdscompetitie 
 

• Maximaal aantal inschrijvingen: de eerste 24 deelnemers/deelneemsters. 
 

• Aanvang van de wedstrijden: 10 uur (aanmelding ten laatste om 9u30). 
 

• Er wordt gespeeld op minimaal 4 tafels en met *** ballen. 
 

• Aantal gewonnen sets: drie naar 11 punten. Indien nodig geacht zal er in de poules worden 
gespeeld naar twee gewonnen sets in het belang van een vlot verloop van de wedstrijden. 
 

• Dames en heren spelen samen. Er is geen aparte damesreeks. 
 

• Indeling: 
o De deelnemers worden ingedeeld in twee reeksen, een reeks voor geklasseerde recreanten en 

een reeks voor niet geklasseerde recreanten. Bij minder dan 6 inschrijvingen in één reeks 
zullen beide reeksen worden samengevoegd, doch met aparte eindstand. 

o Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de deelnemers in één of meerder poules 
verdeeld. 

o Er wordt getracht om aan minimaal 5 tot maximaal 8 wedstrijden te komen per deelnemer. 
o In een reeks met één poule, worden de eerste vier van die poule gelauwerd. 

In een reeks met meerdere poules, zullen er nog eindrondes gespeeld worden. Dit kan 
gekruist zijn (1 tegen 2, 3 tegen 4, enz.) of rechtstreeks (1 tegen 1, 2 tegen 2, enz.) 
afhankelijk van de grootte van de poules en het aantal poules. De hoofdscheidsrechter zal dit 
bij voor de start van de wedstrijden meedelen. 
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• Rangschikking in de poules:  
o De winnaar van een poule is diegene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen. 
o Wanneer twee spelers hetzelfde aantal gewonnen wedstrijden totaliseren, is de onderlinge 

confrontatie beslissend. 
o Wanneer meerdere spelers met evenveel gewonnen wedstrijden eindigen, worden hun 

onderlinge posities als volgt bepaald: 
a) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en verloren wedstrijden 
b) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en verloren sets waarbij het grootste 

quotiënt de winnaar is. 
c) het quotiënt tussen hun onderlinge gewonnen en hun verloren punten 
d) ingeval de stand nog gelijk zou zijn wint de laagst geklasseerde speler of wanneer 

beiden hetzelfde klassement hebben, zal loting de winnaar aanduiden. 
 

• Verloop der wedstrijden: 
Aan elke tafel ligt: 

a) Een pouleblad (wedstrijd en scheidsrechter). Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de 
uitslag daarop in. Elk pouleblad wordt opgehangen nadat de poule is afgewerkt. 

b) Een pakje met wedstrijdblaadjes van de poule. Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de 
uitslag daarop in en de winnaar brengt het blaadje naar de hoofdscheidsrechter. 
 

Na het opmaken van alle rangschikkingen worden de prijzen uitgereikt. 
 
• Prijzen:   

 - Inschrijven kost 5 euro 
 - Naturaprijzen per reeks als volgt: 

• 1-12 deelnemers in de reeks = 4 prijzen 
• 13-24 deelnemers in de reeks = 5 à 8 prijzen 


