
Tafeltennis 

Teamtoernooi voor heren en gemengde teams (jonger en ouder dan 40 jaar). Een team bestaat uit 2 

tot maximaal 4 spelers. Elk team speelt de volgende wedstrijden in volgorde: dubbel, 1e enkel, 2e 

enkel. Voor elke wedstrijd laat het team de toernooileiding weten welke speler op welke positie zal 

spelen. In het gemengde toernooi is de volgorde: dubbel, dameswedstrijd, herenwedstrijd. 

 

Wedstrijdsysteem 

Teamtoernooi voor heren en gemengde teams. Alle geregistreerde teams spelen eerst round robin 

(elk team speelt tegen alle tegenstanders), gevolgd door kwartfinales, halve finales, finale en 

wedstrijd om de derde plaats. Competities met een kleiner aantal teams spelen alleen een round 

robin. De nummers één en twee van de round robin (in sommige gevallen nummer 3) gaan door 

naar de play-offronde. 

 

De deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in poules van 4 tot 6 teams. Wedstrijden 

worden gespeeld in het best-of-3-formaat, de eerste die 2 games van 11 punten wint. De regels van 

de International Table Tennis Federation (ITTF) zijn van toepassing. 

 

 

Wedstrijdregels 

In principe zijn de regels van de International Table Tennis Federation (ITTF) van toepassing. Elke 

match-up zal bestaan uit de volgende wedstrijden: 

• Dubbelspel 

• 1e singles 

• 2e singles 

Elke wedstrijd moet worden uitgespeeld, alle drie de wedstrijden worden gespeeld in het beste van 

3 formaat (2 winnende sets tot 11 punten). De maximale opwarmtijd voor elke wedstrijd is 2 

minuten. De teams worden verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd van het 

toernooi te melden bij de toernooidirecteur. Daarna dient elk team zich 15 minuten voor de 

wedstrijd te melden bij de toernooidirecteur voor de loting van de spelersvolgorde. Wedstrijden 

worden gespeeld op blauwe TIBHAR 40R-tafels en met witte TIBHAR 40+ Syntt NG-ballen. Spelers 

moeten kleding dragen die overwegend wit is. 

Donderdag en vrijdag is de tafeltennishal open vanaf 8.30 uur. Op zaterdag is de zaal open vanaf 

9.30 uur. 

 

 



Scoring 

De puntentelling in de round robin-fase volgt het puntensysteem: win 2 punten; verlies 0 punten. Als 

twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben, zijn de beslissende factoren eerst de wedstrijd, 

dan de betere setverhouding en tenslotte de betere puntenverhouding. Als dit geen conclusie 

oplevert, zal het worden beslist door een tossing. 

 

Belangrijke gegevens 

Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te 

komen. 

 

 


