
 

                                                       
 

 
 

Tafeltennisclub P.W. Diest 

Organiseert de 2de editie van zijn B- Criterium 

 

         Zondag 2 september 2012 vanaf 9.30u 

 

   Tafeltennisclub P.W. Diest 
Grauwzusterstraat 10-B 
3290 DIEST 

      marc.janssens100@skynet.be 
(inschrijven t.e.m. 30 augustus 2012 om 24.00u) 

 

 (inlichtingen via tel : 0478/22.22.78) 
      
 
 

   Het volledige reglement bevat verdere informatie, en is ook te 
downloaden via : www.pwdiest.be 
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UURROOSTER HEREN  
          Zondag 2 september 2012 

 

09u30   NG – reeks 

10u00   D - reeks 

12u00   E - reeks 

14u00  C - reeks  

16u30  B – reeks 

 

Het criterium zal plaatshebben in het Peter Dorlandcentrum te Diest, Grauwzustersstraat 10 -  

3290 Diest   Telefoon :  013/32.63.28.  

 

Het criterium is voorbehouden voor personen aangesloten bij K.B.T.T.B. of bij een door het 

I.T.T.F. erkende federatie en is toegelaten onder het nummer VLB 2012/03 

Er wordt gespeeld volgens de statuten en reglementen van K.B.T.T.B., op 11 tafels, met witte 

ballen van het merk Tibhar. De wedstrijden worden betwist in 3 winnende sets van 11 punten. 

Het criterium zal gespeeld worden in poules van 3, 4 of 5, naargelang het aantal 

inschrijvingen, en vervolgens met directe uitschakeling. Er mag ingeschreven worden in 2 

reeksen, deze van zijn klassement en deze er juist boven. 

De inschrijvingen worden verwacht per mail bij de hoofdscheidsrechter, C/O 

Marc Janssens, en dit tot donderdag 30 augustus 2012 tot 24u, E-mail : 

marc.janssens100@skynet.be  of online via :   http://competitie.vttl.be/index.php?season=13 

 

Het inschrijvingsgeld wordt ter plaatse betaald.  Indien men na inschrijving niet deelneemt op 

dient het gestort te worden op het rekeningnummer van TTC PW Diest: 750-9010225-53. 

Het criterium is voorzien van geldprijzen (zie tabel onderaan)  

Alle reekswinnaars ontvangen tevens een trofee. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 6,00 EUR voor één reeks en 4,00 EUR voor de tweede reeks. 

De tabellen zullen samengesteld worden op vrijdag 31 augustus 2012 om 15u in het lokaal 

van P.W. Diest,  Grauwzustersstraat 10 B – 3290 Diest 

Het organisatiecomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, 

verlies of diefstal van voorwerpen. 

De hoofdscheidsrechter zal de nodige maatregelen treffen om het tornooi vlot te laten 

verlopen. 

Prijzengeld :  
 

Prijsindeling Reeksen Heren :   
(Dames spelen onder hun heren klassement in de diverse reeksen) 

 
B  1: € 80  2: € 40  3: € 25 
C  1: € 70  2: € 35  3: € 20 
D  1: € 50  2: € 25  3: € 15 
E  1: € 40  2: € 20  3: € 10 
NG  1: € 20  2: € 10  3: € 5 
 
P.S. Er wordt een match gespeeld tussen de 2 verliezers v.d. halve finale om de 3

de
 plaats te bepalen. 

 
Hoofdscheidsrechter: Marc Janssens / Adjunct hoofdscheidsrechter: Pieter Thysen 

CRITERIUM OMVAT DE VOLGENDE REEKSEN: 
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