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1. Categorieën

5de - 6de leerjaar jongens - meisjes

2. Deelname

Geen beperking indien organisatorisch mogelijk. De leerlingen worden onderver-
deeld in poules. Er wordt in principe steeds enkel gespeeld, tenzij de deelname en 
de beschikbare accommodatie dit niet toelaat.

3. Materiaal

De deelnemers moeten in principe in het bezit zijn van een eigen palet. Afhankelijk 
van de organisatie worden paletten en balletjes, mits aanvraag, ter beschikking ge-
steld van het tornooi.

4. Wedstrijdreglement

Er wordt gespeeld volgens de officiële tafeltennisreglementen, aangepast voor het 
basisonderwijs volgens de hieronder beschreven punten.

4.1 Duur van de wedstrijden:

• ofwel wordt er gespeeld volgens tijd; de tijdsduur wordt voor de aanvang van het 
tornooi bepaald (afhankelijk van het aantal inschrijvingen);

• ofwel wordt er gespeeld naar 2 gewonnen sets (11 punten en 2 punten verschil).

• De opslag gebeurt om beurt.
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4.2 Puntentelling

Telkens een speler een fout begaat, wordt er een punt aan de tegenstrever toegewe-
zen (rallypointsysteem).

4.3 De begeleiders/leerkrachten en eventueel lln. kunnen worden aangeduid om de wed-
strijden te leiden.

4.4 Specifieke regels dubbelspel:

• zolang men punten maakt bij de eigen service blijft dezelfde persoon aan de op-
slag. Als men de service van de andere partij afneemt, wisselt de opslaggever.

• De puntentelling gebeurt volgens rallypointsysteem.

5. RANGSCHIKKING

5.1 De puntentelling gebeurt als volgt: 

• 3 punten voor een gewonnen wedstrijd

• 1 punt voor een verloren wedstrijd.

5.2 Bij gelijke stand in de eindrangschikking gelden opeenvolgend de volgende criteria:

1.  het totaal aantal gewonnen wedstrijden;

2. het totale scoreverschil;

3. het hoogst aantal gescoorde punten;

4. het onderlinge wedstrijdresultaat.

Meer info op www.vttl.be (Vlaamse Tafeltennisliga)

  FAIR PLAY   is een vaste waarde van MOEV: 

   - deelnemen is belangrijker dan winnen;  
   - de activiteit staat open voor alle leerlingen; 
   - fairplayrituelen toepassen:

• fairplaymascotte

• fairplaykapiteinsband

• fairplaytoss

• onderteken fairplayhandtekenaffiche

• high 5 met tegenspelers


