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Wedstrijdreglement

Artikel 1: Competitie

Lid 1: Opzet competitie

Gedurende het verenigingsjaar worden er wedstrijden in twee competities gespeeld.
Een najaarscompetitie (spelduur tot 31 december) en een voorjaarscompetitie (vanaf 1 
januari). Met uitzondering van de laatste klasse bestaat één klasse zoveel mogelijk uit 8 
teams. In alle klassen speelt ieder team tegen elk ander team één thuis en een 
uitwedstrijd.

Lid 2: Leiding

De Federatiecompetitie wordt geleid door de competitieleider van de Federatie die er zorg 
voor draagt dat zij volgens een vastgesteld rooster verloopt.

Lid 3: Indeling van de competitie en de teams

Sub A: Indeling competitie

De indeling geschiedt aan de hand van de eindstand van de direct voorafgaande 
competitie met toepassing van de vastgestelde promotie en degradatieregeling.

Sub B: Nieuwe lidvereniging

Teams van nieuwe lidverenigingen worden naar sterkte ingedeeld. Bij onduidelijkheid van 
de speelsterkte wordt een wedstrijd gespeeld tegen een team van N.B.T.F. spelers 
waarvan de sterkte bekend is. De uiteindelijke indeling vindt door het bestuur van de 
N.B.T.F. plaats. Het gestelde in artikel 7 lid 2 is van dienovereenkomstige toepassing.

Sub C: Indeling spelers

Men kan slechts voor één lidvereniging binnen de federatie uitkomen. Iedere speler dient 
door de eigen lidvereniging in een team te worden ingedeeld.
De lidvereniging is verplicht haar spelers naar sterkte in te delen. Afwijkingen hiervan dient
schriftelijk en met redenen omkleed aan de competitieleider te worden medegedeeld. 
Indien met het voorstel van de lidvereniging wordt ingestemd behoud de competitieleider 
zich het recht voor om de betrokken speler van het recht om in te vallen uit te sluiten.

Sub D: Nieuwe spelers

Personen opgegeven na het begin van de competitie zijn één maand na datum opgave 
speelgerechtigd. Indien een lidvereniging verplicht is, door het wegvallen van spelers, 
personen vanuit lagere teams omhoog te schuiven, dan mag het laagste team ten allen 
tijde worden aangevuld met nieuwe spelers. In dat geval is een wachttijd van één maand 
niet van toepassing
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Sub E: Gerechtigde spelers

Alleen gerechtigde spelers mogen aan de competitie of andere wedstrijden, door de 
federatie georganiseerd, deelnemers. Gerechtigde spelers zijn zij die als lid staan 
ingeschreven bij een lidvereniging en door de betrokken lidvereniging bij de 
competitieleider zijn aangemeld.

Lid 4: Spelrooster

Het spelrooster moet door het bestuur van de federatie worden goedgekeurd. De 
wedstrijden dienen volgens het spelrooster gespeeld te worden. Indien een vereniging met
twee teams in de zelfde klasse uitkomt, moeten deze teams terstond bij het begin van 
iedere competitiehelft tegen elkaar spelen. Indien een vereniging met meer dan twee 
teams inde zelfde klasse uitkomen, moeten deze teams zoveel mogelijk terstond bij het 
begin van iedere competitiehelft tegen elkaar spelen.

In het geval dat een wedstrijd, na overleg tussen de beide verenigingen eerder of na 
overleg tussen beide verenigingen later doch in de geplande speelweek wordt gespeeld, 
kan van het wedstrijdrooster worden afgeweken. In beide gevallen dient de 
competitieleider vooraf op de hoogte gebracht te worden van de nieuwe speeldatum. In 
uitzonderingsgevallen zal de competitieleider, in overleg met beide verenigingen een 
andere datum vaststellen.

Lid 5: Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de tafeltennisspelregels opgemaakt en goedgekeurd door het 
hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Artikel 2: Team Opgave

Lid 1: Najaarscompetitie

Iedere lidvereniging is verplicht vóór of uiterlijk op 30 juni zowel het aantal teams als de 
namen van de spelers van ieder team aan de competitieleider op te geven, met dien 
verstande dat de speler reeds de leeftijd van 15 jaar moet hebben bereikt.

Lid 2: Voorjaarscompetitie

Iedere lidvereniging is verplicht vóór of uiterlijk op 24 december zowel het aantal teams als
de namen van de spelers van ieder team aan de competitieleider op te geven, met dien 
verstande dat de speler reeds de leeftijd van 15 jaar moet hebben bereikt.

Lid 3: Grootte

Teams dienen uit minimaal drie en maximaal vijf personen te bestaan.

Een lidvereniging kan voor het laatste team van de vereniging maximaal drie personen 
extra opgeven welke slechts in dat team mogen invallen. Voor deze invalbeurten is het 
gestelde in artikel 3 lid 4 van dit reglement van toepassing.
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Artikel 3: Wedstrijdverloop

Lid 1: Taken teamleider

Voor ieder team wordt door de lidvereniging een teamleider benoemd. Teamleider is hij 
die het wedstrijdformulier tekent.

De teamleider van het ontvangende team heeft de leiding over de wedstrijd en zorgt dat 
de wedstrijd op het overeengekomen uur begint.

De leider van het ontvangende team zorgt voor het invullen van het wedstrijdformulier dat, 
door beide teamleiders ondertekend, door de ontvangende lidvereniging binnen 2 x 24 uur
bij de competitieleider van de federatie moet worden ingeleverd.

Lid 2: Opkomen

Als er een half uur na verenigingsaanvangstijd nog geen twee spelers zijn gearriveerd, 
zullen bij het niet aanwezige team vijf extra punten in mindering worden gebracht. Het 
opnieuw, in overleg met het wel opgekomen team, vaststellen van een nieuwe datum 
behoort hiermee tot de verleden tijd.

Een team dat drie keer niet opkomt wordt uit de competitie genomen. Alle gespeelde 
wedstrijden vervallen; de betreffende personen kunnen de rest van de competitie niet 
meer aan de competitie deelnemen.

Indien één speler niet tijdig aanwezig kan zijn dan dient als volgt te worden gehandeld:
• de teamleider van het bewuste team deelt dit voor het begin van de wedstrijd aan 

de andere teamleider mede. 
• Beide teamleiders overleggen vervolgens op welke wijze de wedstrijd zal verlopen. 

Zij hebben hierbij de keuze uit: 
• De verhinderde speler wordt , na aankomst , alsnog in de gelegenheid gesteld al 

zijn partijen te spelen. 
• De verhinderde speler kan, na aankomst, nog slechts die wedstrijden spelen welke 

nog, in volgorde , volgens het wedstrijdformulier moeten worden gespeeld. 

Indien reeds bij aanvang van de wedstrijd vaststaat dat een verhinderde niet eerder dan  
ander half uur na verenigingsaanvangstijd aanwezig kan zijn wordt te allen tijde gespeeld 
volgens de volgorde van het wedstrijdformulier en worden de wedstrijden van de 
verhinderde speler, op het moment dat deze gespeeld moeten worden, als verloren 
aangemerkt.

Indien beide teamleiders niet tot een akkoord kunnen komen wordt te allen tijden gespeeld
volgens de volgorde van het wedstrijdformulier en worden de wedstrijden van de 
verhinderde speler, op het moment dat deze gespeeld moeten worden, als verloren 
aangemerkt.
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Lid 3: Protest

Contactpersonen kunnen tegen begane overtredingen, binnen veertien dagen nadat de 
overtreding is begaan, schriftelijk protesteren bij de competitieleider. Aan de betrokken 
partij(en) behoord gelijktijdig van dit protest kennis te worden gegeven. Het bestuur neemt 
zo spoedig mogelijk een bindende beslissing welke schriftelijk ter kennis wordt gebracht 
aan de partij(en). Protesten ingediend in strijd met de bepalingen van het reglement 
worden niet in behandeling genomen.

Lid 4: Invallerbepaling

Het is niet toegestaan om in een lager team te spelen dan door de lidvereniging is 
aangeven, behalve in de eerste helft van de competitie wanneer de wedstrijd tussen twee 
teams van dezelfde vereniging gaat.

Indien men vijf maal als invaller in een hogere klasse dan wel team is uitgekomen mag 
men lopende competitie geen deel van het oorspronkelijke team c.q. klasse meer 
uitmaken.

Met uitzondering van de eerste drie speelronden is het invallen van spelers in dezelfde 
klasse alleen toegestaan indien de invaller een lager percentage heeft dan de uitvaller.

Het spelen in meer dan één team op dezelfde avond is niet toegestaan.

Lid 5: Puntentelling

Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend.

Lid 6: Dubbelspel

Het is toegestaan dat twee rolstoeltafeltennissers met elkaar een dubbelspel spelen mits 
het serveren en het ontvangen geschiedt conform artikel 2.13 van de N.T.T.B. 
tafeltennisspelregels, waarbij voor de rolstoelers de verplichting om opbeurden te slaan 
komt te vervallen, met dien verstande dat:

• Eén speler/speelster zich niet in de verlengde van de middellijn mag opstellen 
• Iedere speler/speelster zijn/haar eigen speelhelft voor zijn/haar rekening neemt 
• Slechts in het geval de bal op de middellijn terecht komt van het gestelde onder b. 

mag worden afgeweken 

Deze bepaling is van analoge toepassing indien het dubbel gevormd wordt door een 
rolstoeltafeltennisser (-ster) en een niet rolstoeltafeltennisser (-ster)
Artikel 4: Overschrijvingsbepaling
Indien een speler van lidvereniging wenst te veranderen dient hij dit middels een 
overschrijvingsformulier, door de Federatie te verstrekken, aan de competitieleider mede 
te delen. Na 30 juni dan wel na 24 december (datum opgave aantal teams en de 
teamsamenstelling) is beslist geen overschrijving meer mogelijk.
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Artikel 5: Straffen

Lid 1: Onrechtmatige deelneming

Indien één of meerdere speler(s) onrechtmatig aan de competitie deelneemt (deelnemen) 
wordt het in overtreding zijnde team vijf extra punten in mindering gebracht.

De door de onrechtmatige speler(s) behaalde resultaten van die wedstrijd vervallen. Bij 
herhaling wordt het bewuste team gediskwalificeerd.

De bewuste spelers mogen de rest van de competitie dan niet meer aan de competitie 
deelnemen.

Lid 2: Inleveren wedstrijdformulier

Indien een wedstrijdformulier niet binnen de in artikel 3, lid 1 genoemde tijd wordt 
ingeleverd wordt het ontvangende team vijf punten in mindering gebracht.

Indien een wedstrijdformulier in het geheel niet wordt ingeleverd heeft het ontvangende 
team de wedstrijd reglementair met 10 – 0 verloren.

Mocht het bewuste wedstrijdformulier alsnog worden ingeleverd dan wordt de 
administratief toegepaste uitslag van 10 – 0 gewijzigd in de juiste uitslag volgens het 
wedstrijdformulier. De vijf in mindering gebrachte punten worden niet gecorrigeerd.

Lid 3: Frauduleus invullen wedstrijdformulier

Het frauduleus invullen van een wedstrijdformulier wordt gestraft met het uit de competitie 
nemen van de, bij het frauduleus invullen, betrokken team. De resultaten van alle tot dat 
moment gespeelde wedstrijden vervallen. De uit de competitie genomen teams worden 
geacht op de laatste plaats in hun klasse te zijn geëindigd.

Alle spelers van de betrokken teams mogen de lopende competitie in geen enkel ander 
team uitkomen.
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Artikel 6: Terugtrekken uit de competitie

Lid 1: Voorwaarden voor terugtrekking

Slechts in het geval dat en team nog maar uit één persoon bestaat kan de lidvereniging 
een team terugtrekken. De gedupeerde persoon kan het lopende seizoen uitsluitend in 
een hoger team uitkomen.
De resultaten van alle tot dat moment gespeelde wedstrijden vervallen.
Een teruggetrokken team wordt geacht op de laatste plaats in zijn klasse te zijn geëindigd

Artikel 7: Promotie en degradatie regels

Lid 1: Algemeen

Het hoogste team in een klasse promoveert, het laagste team degradeert. Verder bepaalt 
de competitieleider of het een na hoogst geplaatste team ook voor promotie in aanmerking
komt. Gekeken wordt dan naar het onderling verschil tussen nummer 2 en 1 en/of het 
onderling verschil tussen nummer 2 en 3. Wat ook meespeelt is hoe staat de 
degradatiekandidaat ervoor in een groep hoger. Dezelfde criteria worden hierbij 
gehanteerd.

Bij gelijk eindigen van teams wordt de plaats op de ranglijst bepaalt door het onderlinge 
resultaat van de gelijk geëindigde teams, vervolgens het gamegemiddelde, zo nodig het 
puntgemiddelde en tenslotte loting.

Lid 2: Verschuivingen

Teneinde een competitie bestaande uit 8 teams per klasse te kunnen waarborgen zullen, 
indien nodig, op basis van de laatste bekende competitiestanden vóór aanvang van de 
nieuwe competitie verschuivingen kunnen plaatsvinden.

De deelnemende teams worden zo evenredig mogelijk verdeeld over de poules. Er wordt 
getracht om een poule uit minimaal 5, maximaal 8 team te laten bestaan. Op verzoek kan 
van verenigingen kan een team lager of hoger worden ingedeeld. Dit dient te worden 
opgegeven gelijk met de teamopgave.

Lid 3: Nederlands kampioenschap

De N.B.T.F. schrijft twee teams in. Bij verschillende kampioenen in zowel najaars- als 
voorjaarcompetitie de beide kampioenen. Voor het geval dat de organiserende vereniging 
slechts één team accepteert wordt tussen beide teams een beslissingswedstrijd gespeeld.

Indien hetzelfde team in beide competities kampioen wordt, spelen de nummers twee van 
beide competities een beslissingswedstrijd.

6



Artikel 8: Prijzen
Het bestuur stelt voor de competitie prijzen beschikbaar. Het kampioensteam krijgt één 
beker. 

Artikel 9
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming 
van het reglement.
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Artikel 10: Overzicht van de wijzigingsdata
Dit reglement treedt in werking op 23 september 1960

1. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Buitengewone 
Ledenvergadering d.d. 4-9-1990 

2. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Buitengewone 
Ledenvergadering d.d. 16-6-1992 

3. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Buitengewone 
Ledenvergadering d.d. 11-6-1993 

4. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Algemene Ledenvergadering 
d.d. 10-6-1993

5. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Bestuursvergadering d.d.
1-12-1993

6. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
31-5-1995

7. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
4-6-1997

8. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
10-6-1998

9. Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
9-6-1999

10.Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
7- 6-2000

11.Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d.
9- 1-2006

12.Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d
14-06-2011

13.Laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van stemming Federatievergadering d.d
28-08-2015
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