SPELREGELS EN VOORSCHRIFTEN.
International Veterans Table Tennis Society (IVTTS)
Regels en voorschriften voor de organisatie van het internationale tafeltennisteam
Kampioenschappen van veteranenverenigingen / groepen
1. Regels
In principe worden de ITTF-wetten van tafeltennis en de huidige ITTF-voorschriften voor
. internationale wedstrijden toegepast; deze regels en voorschriften voor de organisatie van de
internationale tafeltenniskampioenschappen van veteranenverenigingen / -groepen hebben
echter voorrang.
2. Geschiktheid
2.1 Verenigingen van veteranen / groepen van over de hele wereld, waarvan de leden ouder zijn
dan 40 jaar of 40 jaar oud zijn in het jaar van ITTTCV, komen in aanmerking voor deelname
aan dit toernooi.
2.2 Veteranenorganisaties volgens 2.1 zijn ook Veteranengroepen uit een land die niet behoren tot
een officiële Veterans Society. Ook kunnen zich individuele leden zich opgeven, De
organisatie zal dan een team samenstellen.
2.3 Op verzoek van de organisatie of de scheidsrechter, dienen deelnemers hun paspoort /
identiteitskaart in te dienen als bewijs van hun leeftijd.
3. Categorieën van de teamkampioenschappen
3.1 In principe worden de volgende leeftijdscategorieën voor vrouwen en mannen gehanteerd.:
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar
60 - 64 jaar
65 - 69 jaar
70 - 74 jaar
75 jaar en ouder
3.2 Als er minder dan 4 teams worden ingeschreven in de leeftijdscategorie 60-64, 65-69,
70-74 en hoger dan 75 is de organisatie bevoegd om de categorieën te combineren
60-64 en 65-69 als 60-69 en de categorieën 70-74 en meer dan 75 als 70 en ouder.
4. Systeem van spelen
Alle partijen in elke categorie worden het best van vijf gespeeld (totdat er 3 spellen zijn
gewonnen)
4.1 Vrouwenteams
4.1.1 Vrouwenteams bestaan uit twee speelsters in elke categorie.
Alle teams mogen extra spelers voordragen voor singles en doubles voor de
kampioenschappen als vervangers.
4.1.2 Elk team speelt tegen alle teams in de groep. Teams van dezelfde veteraan
Society / Groups spelen de eerste game tegen elkaar als ze in dezelfde groep spelen.
4.1.3 In alle groepen worden de wedstrijden gespeeld in het Corbillon Cup-systeem; dat betekent
A1- B2, A2-B1, dubbel, A1-B1, A2-B2. Als er meer dan zes teams worden ingeschreven in
een categorie een andere groep wordt toegevoegd. In dit geval de eerst geplaatste teams
van de groepen zal moeten spelen tegen de op de tweede plaats geplaatste teams van de
andere groep. De winnaars van deze twee wedstrijden spelen de finale voor het
kampioenschap in deze categorie, de verliezers om de derde plaats.
4.1.4 De vorming van de spelers in elk team is gratis.
4.1.5 Alle vijf mogelijke games tussen twee teams moeten worden gespeeld
De organisatie en de IVTTS zijn bevoegd om te beslissen dat de wedstrijden
zal eindigen wanneer een team 3 individuele wedstrijden heeft gewonnen; deze beslissing

hangt af van het aantal teams en schema’s en de beschikbare tijd. Het besluit zal zijn
gecommuniceerd aan de deelnemende teams voor het toernooi, op de teamvergadering
aan de vooravond van het toernooi.
4.1.6 Elke deelnemer mag slechts aan één categorie deelnemen; maar het is mogelijk om te
spelen in een jongere leeftijdscategorie.
4.1.7 Elke geregistreerde speler kan worden vervangen door een officiële aangekondigde
vervanger in haar leeftijd categorie of door een andere officieel aangekondigde vervanger
van een oudere categorie. Maar dat zal het niet wordt toegestaan als een aangekondigde
speler kan spelen in haar leeftijdscategorie en ook in een jongere leeftijdscategorie.
4.2 Heren - teams
4.2.1 Heren-teams bestaan uit drie spelers in elke categorie. Het is toegestaan dat veteranen
Verenigingen / groepen inschrijven tot maximaal twee teams per categorie aan. In dit geval
zullen de resultaten van het best geplaatste team alleen de kampioenschappen
vertegenwoordigen.
4.2.2 Elk team speelt tegen elkaar in de groep. De teams van dezelfde veteraan
Society / Group spelen de eerste wedstrijd tegen elkaar.
4.2.3 In alle groepen worden de wedstrijden gespeeld in het volgende systeem:
A1-B2, A2-B1, A3-B3,
A1-B1, A3-B2, A2-B3. Als er meer dan zes teams worden ingeschreven in
een categorie zal er een andere groep wordt toegevoegd. In dit geval de eerst geplaatste
teams van de groepen zal moeten spelen tegen de op de tweede plaats geplaatste teams
van de andere groep. De winnaars van deze twee wedstrijden spelen de finale voor het
kampioenschap in deze categorie, de verliezers om de derde plaats.
Als er zal meer dan twee groepen in een leeftijdscategorie zijn, zullen de
eerste twee geplaatste teams van elke groep tegen elkaar moeten spelen voor het
kampioenschap; maar de resultaten van de voorronde tussen de eerste twee geplaatste
teams van de groepen zal worden opgenomen voor de evaluatie van de kampioenschappen.
4.2.4 De vorming van de spelers in elk team is gratis.
4.2.5 Alle mogelijke zes wedstrijden tussen twee teams zullen gespeeld moeten worden, elk het
beste van vijf games. Als een wedstrijd onbeslist eindigt volgt er een dubbel.
Deze partij wordt gespeeld als beslissingsspel.
De organisatie en de IVTTS zijn bevoegd om te beslissen dat de wedstrijden eindigen
wanneer een team 4 individuele wedstrijden heeft gewonnen; deze beslissing hangt af van
het aantal teams en schema’s en de beschikbare tijd. De beslissing zal worden meegedeeld
aan de deelnemende teams voor het toernooi, op de teamvergadering aan de vooravond
van de toernooi uiterlijk.
4.2.6 Elke deelnemer mag alleen deelnemen aan één leeftijdscategorie. Het is mogelijk om te
spelen in een jongere leeftijdscategorie.
4.2.7 Elke geregistreerde speler kan worden vervangen door een officiële aangekondigde
vervanger in zijn leeftijd categorie of door een andere officieel aangekondigde vervanger van
een oudere categorie. Maar dat zal het niet wordt toegestaan dat een aangekondigde speler
in twee categorieën speelt.
5. Scheidsrechter
5.1.1 Spelers die niet hoeven te spelen tijdens de groepswedstrijden zijn vereist als scheidsrechter
te fungeren.
5.1.2 Officiële scheidsrechters zijn alleen beschikbaar in de halve finale en de laatste wedstrijd.
5.1.3 Beroep wordt behandeld door een jury bestaande uit een scheidsrechter, een
vertegenwoordiger van de organisatiecomité en een vertegenwoordiger van IVTTS.
De beslissing van deze jury is definitief.

6. Uitrusting
6.1 ITTF goedgekeurde tafels, randen, netten en witte 3-sterren Tibhar (plastic) ballen.
6.2 De ene kant van het batje moet rood zijn en de andere kant zwart.
6.3 Alleen die bekledingen worden toegestaan die zijn goedgekeurd door de huidige ITTF - lijst.
7. Spelvoorwaarden
De grootte van het veld zal minimaal 10 x 5 m zijn.
8. Prijzen
8.1 Het winnende team van elke categorie krijgt een beker aangeboden.
Alle spelers van de eerste drie teams zullen worden gepresenteerd met gouden, zilveren en
bronzen medailles. Er is een finale voor de eerste en tweede plaats en ook voor de derde
plaats.
8.2 Alle deelnemers krijgen een kampioenschapsdiploma.
9. Verplicht
9.1 Alle aangekondigde deelnemers aan de Teamkampioenschappen moeten zich melden.
9.1.1 Om de regels en voorschriften van de Internationale Tafeltennis Teamkampioenschappen
voor Veteranenverenigingen te begrijpen en te accepteren
9.1.2 Om een geldig paspoort / ID te hebben,
9.1.3 Bereid zijn om te concurreren met andere deelnemers en 9.1.4 om te bevestigen dat de
huidige gezondheid toestaat om op eigen risico deel te nemen.
10. Deadlines
10.1 Om de kampioenschappen goed voor te bereiden, zullen alle geïnteresseerde veteranen
spelers / groepen wordt gevraagd om de betreffende Organisatie schriftelijk op de
hoogte te stellen ( minimaal vier maanden vóór de datum van de
teamkampioenschappen) hoeveel verwachte spelers/teams en in welke categorieën
zij zullen deelnemen aan de Championships.
10.2 De definitieve aankondigingen van de teams en de nodige accommodaties (een- en
tweepersoonskamers) moeten uiterlijk twee maanden voor de kampioenschappen worden
aangekondigd.
10.3 De termijnen voor het indienen van de toegangsprijzen, accommodatie en spelerspartij,
enzovoort, en de betalingsopties zijn te lezen op de site van otcnederland.com
10.4 Inschrijfformulieren staat ook op de OTC sie.
10.5 Registratie of annulering van Welcome Cocktail en Gala Bar Party kunnen tot 14 dagen
voorafgaand aan de Toernooidatum plaatsvinden.
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