WEDSTRIJDREGLEMENT SEVOS-TTC ZOMERCRITERIUM
1. Dit zomercriterium is enkel voor SEVOS leden.
2. Worden gespeeld op woensdag vanaf 19:30h: 15; 22 en 29 juni
6; 13; 20 en 27 juli
3; 10; 17; 24 en 31 augustus
7 september (finale)
3. Inschrijven kan tot maandagavond vóór de betreffende speelwoensdag, via het
inschrijvingsformulier op de website van Sevos TTC. Inschrijven kan voor 1 of voor meerdere
speeldagen.
4. Per criterium is het aantal deelnemers beperkt tot maximum 14.
Minimum aantal deelnemers per speeldag is 4.
5. Wedstrijdformule:
Vanaf 7 spelers per speeldag worden 2 poules geloot.
Bij oneven aantal spelers zal een niet ingeschreven bestuurslid aanvullen.
Bij < 7 spelers per speeldag speelt iedereen tegen iedereen.
6. Bij poulewedstrijden staat de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier. Voor de
eerste wedstrijd doet de leiding beroep op de aanwezige spelers, daarna blijft de verliezer
aan tafel en zal de volgende wedstrijd leiden. Er kan steeds beroep gedaan worden op een
aanwezige speler om een wedstrijd te arbitreren.
7. De wedstrijden met voorgift worden naar 11 punten gespeeld en betwist naar drie
gewonnen sets. Voorgift volgens de VTTL-tabel.
8. Bij wedstrijden met voorgift zal de serveerbeurt in de eerste set toegekend worden aan de
speler/speelster welke van de voorgift geniet. Bij wedstrijden zonder voorgift serveert eerst
volgens alfabetische ranglijst.
9. Klassering per criterium wordt als volgt bepaald:
1. Meest gewonnen wedstrijden,
2. Meest gewonnen sets
3. Beste saldo punten alle sets
Er worden op de speeldag geen finales gespeeld
10. Puntentoekenning per criterium:
✓ 1 punt per deelname aan een criterium
✓ 1ste (winnaar) krijgt 4 extra punten
✓ 2e krijgt 3 extra punten
✓ 3e krijgt 2 extra punten
✓ 4e krijgt 1 extra punt
11. Finale wordt betwist tussen de 4 best geplaatste spelers op 7/09/2022
Elke speler speelt drie wedstrijden. Klassering zoals per speeldag (zie art. 9).

