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LUIK 1:  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Dit luik (1) is een overzicht van de algemene regels van Parantee-Psylos waarvan jullie lid zijn. Het geldt 
voor alle sporttakken. De sportspecifieke regels vind je in luik 2 en 3. 
 
 
1 MISSIE 
 
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen 
behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier a an sport en 
beweging kunnen doen. 
 
 
2 DEFINITIES RECREATIE EN COMPETITIE (intern reglement, h12, p22) 

 
2.1.  RECREATIEVE SPORTACTIVITEITEN 
Deze sport -en beweegactiviteiten hebben:  

- een lagere instapvoorwaarde dan competitieve activiteiten; 
- geen classificatiesysteem; 
- mogelijks een competitief karakter door een eindscore, eindrangschikking, reglement en officials. 

 
2.2.  COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN 
Deze sportactiviteiten hebben per definitie: 

- een duidelijke eindscore; 
- een duidelijke eindrangschikking; 
- competities die volgens een officieel reglement worden ingericht; 
- een classificatiesysteem, indien dit voor de G-sporttak is uitgewerkt;  
- opgeleide officials die de wedstrijden leiden;  
- deelnemers die voldoen aan een vooraf bepaalde norm qua sportief niveau, in geval van 

internationale wedstrijden. 
 
3 DEELNAME AAN RECREATIEVE OF COMPETITIEVE SPORTACTIVITEITEN  

(intern reglement, h2, p6 & h12, p22) 
3.1.  Door hun aansluiting of deelname aan de activiteiten en de werking van Parantee-Psylos en 
haar clubs aanvaarden alle clubs en hun leden, alsook de andere leden van de federatie de statuten, alle 
reglementen, de deontologische code en de algemene gedragscode van de sportfederatie en de 
bevoegdheid van de sportfederatie in sportieve, reglementaire, disciplinaire of tuchtrechtelijke, 
administratieve en juridische aangelegenheden. De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de 
hoogte te brengen van deze reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en 
gedragscode van de sportfederatie zijn gepubliceerd op de website, inclusief het juridisch reglement. 
 
3.2.  Deelname aan recreatieve sportactiviteiten  
Om het recht te hebben deel te nemen aan de recreatieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos, moet:  

- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectievelijke sportreglementen of 
deelnemingsvoorwaarden dit anders vermelden,  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvingsprocedure 
van die activiteit, en 
- het juiste deelnamegeld betaald worden. 
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3.3.  Deelname aan competitieve sportactiviteiten 
Om het recht te hebben deel te nemen aan de competitieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos moet:  

- de actieve sporter een beperking hebben, tenzij de respectievelijke sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectieve sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvingsprocedure 
van die activiteit, en 
- het correcte deelnamegeld betaald worden. 

Voor de pure competities dient men ook volgende richtlijnen te respecteren – competitie  
- de actieve competitiesporter moet in het bezit zijn van een geldige nationale classificatie;  
- een sporter kan bij meerdere clubs aangesloten zijn maar mag tijdens eenzelfde seizoen niet 
uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) in eenzelfde reeks van een 
competitie;  
- een trainer mag niet gelijktijdig uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) 
in eenzelfde reeks van een competitie voor een bepaalde teamsport. 
 

3.4.  Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos gaan alle leden en andere 
belanghebbenden akkoord dat foto’s of bewegende beelden, genomen tijdens deze activiteiten, op de 
website of in publicaties van Parantee-Psylos of haar partnerorganisaties worden gebruikt. Als men 
hiermee niet akkoord gaat, kan dit gemeld worden aan het secretariaat van Parantee-Psylos via 
portretrecht (doc28). 
 
 
4 COMMISSIE EN COMPETITIEMANAGEMENT (intern reglement,  h7, p16) 
 
Voor de eigen G-sporttakken installeert Parantee-Psylos een commissie, bevoegd om de recreatieve 
en/of competitieve activiteiten te helpen organiseren in samenwerking met de competitiemanager/ 
competitiemanagement. De commissie bestaat uit 1 sporttakverantwoordelijke per club die de sporttak 
aanbiedt. 
Parantee-Psylos duidt ook een competitiemanager/competitiemanagement aan, bevoegd om 
breedtesportactiviteiten te organiseren in overleg met de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos.  
Meer info in de aparte handleiding commissie en competitiemanagement. 
 
 
5 CLASSIFICATIE (meer info in de aparte handleiding nationale classificatie) 
 
Parantee-Psylos coördineert de classificatie van competitiesporters met een fysieke, visuele of 
verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere Vlaamse 
sportfederaties. 
 
Classificatie groepeert sporters in sportreeksen, volgens de impact van de beperking op de prestatie 
binnen de sporttak of sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van 
eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of 
–discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, 
geslacht of leeftijd. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportreeks zo 
gelijkwaardig mogelijk is.  
 
 
6 GEZOND SPORTEN (intern reglement, h13, p24) 
 
Gezond sporten staat gelijk aan sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, meer 
bepaald in omstandigheden die in overeenstemming zijn met iemands fysiek, psychisch en sociaal 
welbevinden. 
  
Parantee-Psylos raadt elke sporter aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be  in te vullen en 
rekening te houden met het daaropvolgende advies of een preventief sportmedisch onderzoek 
raadzaam is of niet. 

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/SD01_PP_Doc28_Portretrecht.docx
https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/20170905_Parantee-Psylos_Handleiding-commissie-en-competitiemanagement-G-sporttak.pdf
https://www.parantee-psylos.be/situering-classificatie
http://www.sportkeuring.be/
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7 ETHISCH SPORTEN (intern reglement, h13, p25) 
 
De sportfederatie neemt actie zodat sporters alle kansen hebben om hun sport te beoefenen op een 
plezierige manier en in een veilige omgeving. Parantee-Psylos organiseert een laagdrempelig 
aanspreekpunt integriteit (API) voor haar clubs en leden en voert een integraal integriteitsbeleid 
(kwaliteit, preventie en reactie). Alle maatregelen hebben als doel om de bescherming van de fysieke, 
psychische en seksuele integriteit van personen continu te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen.  
 
Parantee-Psylos beschikt over een algemene gedragscode opgesteld op basis van de geldende 
wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). In de federatie 
is geen plaats voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag waardoor ook in de code bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de beschrijving van ongepast gedrag.  
 
 
8 ANTIDOPING (intern reglement, h13, p26) 
 
Als Vlaamse sportfederatie is Parantee-Psylos fundamenteel tegen het gebruik van doping en andere 
prestatiebevorderende middelen in de sport. Parantee-Psylos voert een preventief en reactief 
antidopingbeleid in lijn met het antidopingdecreet en de Wereld Antidoping Code. We ondersteunen 
actief dopingpreventie, onder meer door onze sporters hieromtrent geregeld te informeren en te 
begeleiden. De federatie streeft naar een dopingvrije sport en werkt daarbij nauw samen met NADO 
Vlaanderen. Parantee-Psylos is lid van het Vlaams Sporttribunaal. 
 
Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos geven alle leden, clubs en begeleiders aan 
dat ze gaan voor een dopingvrije sport volgens de bepalingen in het antidopingdecreet en de Wereld 
Antidoping Code (WADA-Code). 
 
De antidopingregels zijn van toepassing op begeleiders, sportverenigingen en op zo goed als elke 
sporter, ongeacht hun niveau of het feit of ze al dan niet deelnemen aan wedstrijden. Parantee-Psylos 
stelt een gids voor dopingvrije sportbeoefening ter beschikking van breedtesporters en elitesporters 
waarin de verplichtingen worden toegelicht. 
 
9 GESCHILLENCOMMISSIE EN BEROEPSCOMMISSIE (juridisch reglement, art2, p6) 

 
De Geschillencommissie is bevoegd voor kennisname van beroepen tegen beslissingen genomen door 
het competitiemanagement voor de sporttakken in eigen beheer van Parantee-Psylos vzw. In dat geval 
treedt de Geschillencommissie op als beroepsinstantie, die in laatste aanleg een uitspraak velt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parantee-psylos.be/goed-bestuur


6/27 

 

LUIK 2:  WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

Dit luik (2) is de vertaling van de internationale ITTF PTT-regels: http://www.ipttc.org/rules/. Bij discussie 

geeft de Engelstalige versie op de IBSA-website de doorslag. 

 
1 DEFINITIES 

a) Een balwisseling is de periode waarin de bal in het spel is.  

b) De bal is in het spel vanaf het laatste ogenblik dat hij stil ligt op de palm van de vrije hand 

vooraleer hij bij de opslag vrijwillig omhoog gegooid wordt, totdat beslist wordt dat de 

balwisseling let is of een punt oplevert.  

c) Een let is een balwisseling waarna niet gescoord wordt.  

d) Een punt is een balwisseling waarna gescoord wordt.  

e) De speelhand is de hand die het palet vasthoudt.  

f) De vrije hand is de hand die het palet niet vasthoudt; de vrije arm is de arm van de vrije hand. 

g) Een speler slaat de bal als hij hem tijdens een rally raakt met zijn palet, terwijl hij dit in de hand 

houdt, of met zijn speelhand beneden de pols.  

h) Een speler belemmert de bal als hij, of iets dat hij aanheeft of draagt, de bal die nog in het spel 

is, aanraakt terwijl deze boven zijn speelvlak is of er zich naar toe beweegt zonder dit vlak 

geraakt te hebben nadat de bal de laatste keer door zijn tegenstander geslagen werd.  

i) De serveerder is de speler die als eerste de bal moet slaan in een balwisseling.  

j) De ontvanger is de speler die als tweede de bal moet slaan in een balwisseling.  

k) Een speler mag de tafel aanraken met zijn/haar speelhand om zijn/haar evenwicht te bewaren 

enkel nadat hij/zij de bal geslagen heeft en op voorwaarde dat de tafel niet verplaatst wordt. 

Het is niet toegelaten de tafel als extra steun te gebruiken voordat de bal geslagen wordt. 

l) De scheidsrechter is de persoon die aangesteld werd om de wedstrijd te leiden.  

m) De adjunct- of hulpscheidsrechter is de persoon die aangesteld werd om de scheidsrechter bij 

te staan met sommige beslissingen.  

n) Iets wat een speler aanheeft of draagt houdt ook alles in, uitgezonderd de bal, dat hij aanhad 

of droeg bij het begin van de balwisseling.  

o) De bal moet beschouwd worden als over of rond de netconstructie gaande indien hij ergens 

anders passeert dan tussen het net en de netpost of tussen het net en het speelvlak. 

p) De eindlijn moet beschouwd worden als zich aan de twee uiteinden uitstrekkend tot in het 

oneindige. 

ALGEMENE SPELREGELS 

2 DE TAFEL 

2.1. Het oppervlak van de bovenkant van de tafel, gekend als het "speelvlak", moet rechthoekig zijn, 

2,74 m lang en 1,525 m breed en moet in een horizontaal vlak liggen, 76 cm boven de vloer.  

2.2 Het speelvlak omvat de verticale zijkanten van het tafelblad niet.  

2.3 Het speelvlak mag van elk materiaal zijn en moet een gelijkmatig stuitvermogen hebben van 

ongeveer 23 cm als er een standaard bal op valt van op een hoogte van 30 cm.  

2.4 Het speelvlak moet gelijkmatig donker en mat gekleurd zijn, maar met een witte zijlijn, 2 cm 

breed langs elke rand van 2,74 m en een witte eindlijn, 2 cm breed, langs elke rand van 1,525 

m.  

2.5 Het speelvlak wordt verdeeld in 2 gelijke "vlakken" door een verticaal net, dat evenwijdig loopt 

met de eindlijnen en dat ononderbroken moet zijn over de gehele breedte van elk vlak.  

http://www.ipttc.org/rules/
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2.6 Voor dubbelspelen moet elk vlak verdeeld zijn in 2 gelijke helftvlakken door een witte 

middenlijn, 3 mm breed, die evenwijdig loopt met de zijlijnen; de middenlijn moet beschouwd 

worden als deel van elk rechter halfvlak. 

3 DE NETCONSTRUCTIE 

3.1 De netconstructie bestaat uit het net, de netophanging en de netposten, met inbegrip van de 

klemmen waarmee ze aan de tafel vastgemaakt zijn.  

3.2 Het net moet opgehangen worden aan een koord die aan elk uiteinde vastgemaakt wordt aan 

een verticale netpost van 15,25 cm hoog, waarvan de buitenkant zich 15,25 cm buiten de zijlijn 

bevindt.  

3.3 De bovenkant van het net moet over zijn hele lengte op 15,25 cm boven het speelvlak lopen.  

3.4 De onderkant van het net moet over zijn hele lengte zo dicht mogelijk bij het speelvlak lopen en 

de uiteinden van het net moeten zo dicht mogelijk bij de netposten zijn. 

4 DE BAL 

4.1 De bal is bolvormig met een diameter van 40 mm.  

4.2 De bal weegt 2,7 g.  

4.3 De bal moet vervaardigd zijn uit celluloïde of uit een gelijkaardige kunststof en moet wit of 

oranje zijn en mat. 

5 HET PALET 

5.1 Het palet mag iedere maat, vorm of gewicht hebben, maar het blad moet vlak en onbuigzaam 

zijn.  

5.2 Minstens 85% van de dikte van het blad moet van natuurlijk hout zijn; een laag kleefstof in het 

blad mag versterkt zijn met een vezelachtig materiaal zoals koolstofvezel, glasvezel of geperst 

papier, maar mag niet dikker zijn dan 7,5% van de totale dikte met een maximum van 0,35 mm.  

5.3 Een zijde van het blad die gebruikt wordt om de bal te slaan moet bekleed zijn met ofwel 

gewone nopjesrubber met de nopjes naar buiten gekeerd, met een totale dikte van niet meer 

dan 2 mm de kleefstof inbegrepen, ofwel met sandwich rubber met de nopjes naar binnen of 

naar buiten gekeerd met een totale dikte van niet meer dan 4 mm de kleefstof inbegrepen.  

5.3.1 Gewone nopjesrubber is 1 enkele laag niet-celvormige natuurlijke of kunststofrubber, met 

noppen gelijkmatig over zijn oppervlakte verspreid met een dichtheid van niet minder dan 10 

per cm² en niet meer dan 30 per cm².  

5.3.2 Sandwich rubber is 1 enkele laag celvormige rubber bedekt met 1 enkele bovenlaag van 

gewone nopjesrubber, de dikte van de nopjesrubber mag niet meer zijn dan 2 mm.  

5.4 Het bekledingsmateriaal moet reiken tot aan de rand van het blad maar mag er niet 

voorbijsteken, uitgezonderd dat het deel dat zich het dichtst tegen de handgreep bevindt en 

met de vingers vastgehouden wordt onbekleed mag blijven of bedekt met om het even welk 

materiaal.  

5.5 Het blad, elke laag van het blad en elke bekleding - of kleefstoflaag op een zijde die gebruikt 

wordt om de bal te slaan moet ononderbroken doorlopen en overal even dik zijn.  

5.6 Het oppervlak van het bekledingsmateriaal van een zijde van het blad, of de zijde van het blad 

die onbekleed wordt gelaten, zal mat zijn, helder rood aan één zijde en zwart aan de andere.  
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5.7 De bedekking van het blad dient te worden gebruikt zoals het is goedgekeurd, dus zonder 

enige fysische, chemische of andere behandeling (behalve normale slijtage), die 

speeleigenschappen, wrijving, uiterlijk, kleur, structuur, oppervlak, enz. wijzigt of aanpast. 

5.8 Bij het begin van een wedstrijd en elke keer hij van palet verandert gedurende de wedstrijd 

moet een speler het palet dat hij gaat gebruiken tonen aan zijn tegenstander en aan de 

scheidsrechter en hen toelaten het te onderzoeken. 

6 DE OPSLAG 

6.1 De opslag zal beginnen met de bal die vrij ligt in de open handpalm van de stilgehouden vrije 

hand van de serveerder. 

6.2 De serveerder werpt dan de bal zo goed als verticaal omhoog, zonder hem effect mee te 

geven, en zo dat de bal minstens 16 cm stijgt na de palm van de vrije hand verlaten te hebben 

en dan neervalt zonder om het even wat te raken eer hij geslagen wordt.  

6.3 Als de bal daalt moet de serveerder hem zó slaan dat hij eerst zijn eigen speelvlak raakt en 

dan, na over of rond de netconstructie te zijn gegaan, rechtstreeks het speelvlak van de 

ontvanger raakt; in dubbelspel moet de bal opeenvolgend de rechter helftvlakken van de 

serveerder en de ontvanger raken.  

6.4 Vanaf de aanvang van de opslag tot op het ogenblik dat hij geslagen wordt, moet de bal zich 

boven het peil van het speelvlak en achter de eindlijn van de serveerder bevinden en mag voor 

de ontvanger niet verborgen worden door geen enkel gedeelte van het lichaam van de 

serveerder of zijn dubbelpartner door of om het even wat hij aanheeft of draagt.  

6.5 Zodra de bal opgegooid werd, moet de vrije arm van de serveerder verwijderd worden uit de 

ruimte tussen de bal en het net. De ruimte tussen de bal en het net wordt bepaald door de bal, 

het net en zijn onbegrensde opwaartse uitbreiding.  

6.6 Op de speler rust de verantwoordelijkheid om zo op te slaan dat de scheidsrechter of de 

adjunct scheidsrechter kan zien dat hij voldoet aan de vereisten van een goede opslag.  

6.6.1 Als de scheidsrechter twijfelt over de wettelijkheid van een opslag, mag hij, bij de eerste 

gelegenheid in een wedstrijd, “let” verklaren en een waarschuwing geven aan de serveerder. 

6.6.2 Elke volgende opslag van twijfelachtige correctheid door dezelfde speler of door zijn partner in 

het dubbelspel heeft als resultaat dat de ontvanger een punt scoort.  

6.6.3 Telkens er een duidelijk verzuim is om te voldoen aan de vereisten voor een goede opslag, 

mag er geen enkele waarschuwing gegeven worden en moet de ontvanger een punt scoren.  

6.7 Uitzonderlijk mag de scheidsrechter de vereisten voor een goede opslag versoepelen, als hij er 

van overtuigd is dat de toegeving veroorzaakt wordt door een lichamelijke handicap van de 

serveerder. Dit moet specifiek vermeld worden op de classificatiekaart van de speler. 

6.8 De opslag bij rolstoelspelers en bij staande spelers die uitkomen tegen rolstoelspelers gebeurt 

binnen het verlengde van de zijlijnen, d.w.z. dat de bal de tafel enkel mag verlaten aan de 

eindlijn, aan de kant van de ontvanger.  

6.8.1 Indien de opslag buiten de zijlijnen wordt opgegeven, wordt het punt opnieuw gespeeld en is er 

geen puntverlies. 
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7 DE TERUGSLAG 

7.1 De bal moet, na een opslag of een terugslag, zó geslagen worden dat hij over of rond de 

netconstructie gaat en de tafelhelft van de tegenstrever raakt, ofwel rechtstreeks, ofwel na de 

netconstructie geraakt te hebben. 

8 DE VOLGORDE VAN SPELEN 

8.1 In het enkelspel doet de serveerder eerst een opslag, daarna doet de ontvanger een terugslag, 

waarna serveerder en ontvanger elk om beurt een terugslag doen.  

8.2 In het dubbelspel doet de serveerder eerst een opslag, de ontvanger doet dan een terugslag, 

dan doet de partner van de serveerder een terugslag, dan doet de partner van de ontvanger 

een terugslag, waarna iedere speler in deze volgorde om beurt een terugslag doet.  

8.3 Als twee spelers die in een rolstoel zitten ten gevolge van een fysieke handicap een paar zijn in 

een dubbelspel, zal de serveerder eerst een opslag doen, dan zal de ontvanger een terugslag 

doen maar daarna mag om het even welke van de beide spelers van het gehandicapt paar een 

terugslag doen. Nochtans mag geen deel van de rolstoel van een speler voorbij de imaginaire 

verlenging van de middenlijn van de tafel komen. Als dit toch gebeurt, kent de scheidsrechter 

een punt toe aan hun tegenstrevers. 

9 EEN LET 

9.1 De balwisseling is een let: 

9.1.1 als de bal tijdens de opslag, bij het over of rond de netconstructie gaan, deze raakt, op 

voorwaarde dat de opslag in elk ander opzicht goed is of door de ontvanger of zijn partner 

belemmerd wordt; 

9.1.2 als de opslag gegeven wordt op een moment dat de ontvanger of het paar dat moet 

ontvangen niet klaar staan, op voorwaarde dat noch de ontvanger, noch zijn partner een 

poging doen om de bal te slaan; 

9.1.3 als de speler er niet in slaagt een opslag te geven, of een terugslag, of eender welke fout 

maakt tegenover de spelregels, omwille van storende omstandigheden waarover hij geen 

controle heeft; 

9.1.4 als het spel onderbroken wordt door de scheidsrechter of de hulpscheidsrechter; 

9.1.5 als de speler die in een rolstoel zit ten gevolge van een fysieke handicap de opslag niet kan 

terugspelen omwille van het effect, namelijk in volgende situaties:  

a) nadat de bal de helft van de ontvanger raakte deze verlaat in de richting van het net; 

b) de bal stil valt op de tafelhelft van de ontvanger; 

c) de bal bij een enkelspel de helft van de ontvanger verlaat over één van de zijlijnen. 

9.2 Het spel mag onderbroken worden: 

a) om een fout te herstellen in de volgorde van opslaan, van ontvangen of van speelzijde;  

b) om de tijdgrensregel in te voeren;  

c) om een speler of een raadgever te waarschuwen of hem te bestraffen;  

d) omdat de speelvoorwaarden op zo'n wijze verstoord worden dat de uitslag van de 

balwisseling er waarschijnlijk door beïnvloed zal worden. 
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10 EEN PUNT 

Tenzij de balwisseling let is, wordt aan een speler een punt toegekend: 

10.1 als zijn tegenstander er niet in slaagt een correcte opslag te geven;  

10.2 als zijn tegenstander er niet in slaagt een correcte terugslag te geven;  

10.3 als de bal, nadat hij opsloeg of terugsloeg, iets anders raakt dan de netconstructie voor hij 

geslagen wordt door zijn tegenstander;  

10.4 als de bal, nadat zijn tegenstander hem geslagen heeft, over zijn speelvlak of voorbij zijn 

eindlijn gaat zonder zijn tafelhelft geraakt te hebben;  

10.5 als zijn tegenstander de bal belemmert;  

10.6 als zijn tegenstander de bal tweemaal na elkaar slaat;  

10.7 als zijn tegenstander de bal slaat met een zijde van het palet waarvan het oppervlak niet 

voldoet aan de vereisten van punt 5.3; 5.4; 5.5: 

10.8 als zijn tegenstander, of wat deze aanheeft of draagt, het speelvlak beweegt;  

10.9 als zijn tegenstander, of wat deze aanheeft of draagt, de netconstructie raakt;  

10.10 als zijn tegenstander het speelvlak raakt met zijn vrije hand;  

10.11 als een tegenstander in een dubbelspel de bal slaat als hij niet aan de beurt is;  

10.12 als een tegenstander geen minimum contact behoudt met de rolstoelkussen (met de 

achterkant van de dij) wanneer de bal in spel is. 

10.13 zoals voorzien is onder de tijdgrensregel (15.2). 

11 EEN SET 

Een set wordt gewonnen door de speler of het paar die/dat als eerste 11 punten scoort, behalve als 

beide spelers of paren 10 punten hebben gescoord, waarna de set wordt gewonnen door de speler of 

het paar die/dat vervolgens een voorsprong van 2 punten wint. 

12 EEN WEDSTRIJD 

Een wedstrijd wordt gespeeld naar de meest gewonnen sets van om het even welk onpaar aantal sets. 

13 DE VOLGORDE VAN OPSLAAN, VAN ONTVANGEN EN VAN SPEELZIJDE 

13.1 Het recht om de aanvangsvolgorde van opslaan, ontvangen en speelzijde te kiezen, wordt 

bepaald door loting en de winnaar van deze loting mag kiezen om als eerste op te slaan of te 

ontvangen, of om te beginnen aan een bepaalde speelzijde.  

13.2 Wanneer een speler of een paar gekozen heeft om als eerste op te slaan of te ontvangen of 

om te beginnen aan een bepaalde speelzijde, zal de andere speler of het andere paar de 

andere keuze hebben.  

13.3 Telkens 2 punten gescoord zijn, wordt de ontvangende speler of het ontvangende paar, de 

opslaande speler of het opslaande paar en zo verder tot het einde van de set, tenzij beide 

spelers of paren elk 10 punten gescoord hebben of de tijdgrensregel in voege is, dan zal de 

volgorde van opslaan en ontvangen dezelfde zijn, maar iedere speler zal dan beurtelings 

slechts opslaan voor 1 punt.  
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13.4 In elke set van een wedstrijd van een dubbelspel zal het paar dat als eerste moet opslaan 

beslissen welke van zijn twee spelers inderdaad als eerste opslaat en in de eerste set van een 

wedstrijd zal dan het ontvangende paar beslissen welke van zijn spelers als eerste ontvangt; in 

de volgende sets van de wedstrijd moet, na de aanduiding van de eerste serveerder, de eerste 

ontvanger de speler zijn die in de vorige set naar hem serveerde.  

13.5 In het dubbelspel, zal bij elke wisseling van opslagbeurt de vorige ontvanger serveerder 

worden en de partner van de vorige serveerder wordt ontvanger.  

13.6 De speler die, of het paar dat in een set als eerste opsloeg moet in de volgende set van een 

wedstrijd als eerste ontvangen en in de laatst mogelijke set van een dubbelwedstrijd moet van 

zodra één van de paren als eerste 5 punten scoort, het paar dat daarna aan de beurt is om te 

ontvangen de volgorde van ontvangen verwisselen. 

13.7 De speler die, of het paar dat in een set aan de ene speelzijde begint, moet in de volgende set 

aan de andere speelzijde beginnen en in de laatst mogelijke set van een wedstrijd moeten de 

spelers van speelzijde wisselen zodra één der spelers of paren als eerste vijf punten heeft 

gescoord. 

14 VERKEERDE VOLGORDE VAN OPSLAG, VAN ONTVANGEN OF VAN SPEELZIJDE 

14.1 Indien een speler opslaat of ontvangt als hij niet aan beurt is, moet de scheidsrechter het spel 

onderbreken van zodra de fout ontdekt wordt en moet het spel hernemen met die spelers aan 

de opslag en als ontvanger die zouden moeten opslaan en ontvangen volgens de reeds 

bereikte puntenstand, in overeenstemming met de volgorde vastgelegd bij het begin van de 

wedstrijd en, in dubbelspel, volgens de volgorde gekozen door het paar dat als eerste het recht 

had om op te slaan in de set waarin de fout ontdekt werd.  

14.2 Indien de spelers niet van speelzijde hebben gewisseld wanneer ze dit hadden moeten doen, 

moet het spel door de scheidsrechter onderbroken worden van zodra deze fout wordt ontdekt; 

het spel moet dan hernomen worden met de spelers aan die speelzijde waar ze moeten staan 

volgens de bereikte score, in overeenstemming met de volgorde die vastgelegd werd bij het 

begin van de wedstrijd.  

14.3 In elk geval moeten alle punten die reeds gescoord werden vóór het ontdekken van de fout, 

blijven tellen. 

15 DE TIJDGRENSREGEL  

15.1 Tenzij beide spelers of paren elk minstens negen punten hebben gescoord, zal de 

tijdgrensregel in voege treden als een set niet beëindigd is na 10 minuten spel of op eender 

welk vroeger moment op aanvraag van beide spelers of paren.  

15.1.1 Indien de bal in het spel is bij het bereiken van de tijdgrens, wordt het spel door de 

scheidsrechter onderbroken en daarna hervat met die speler aan de opslag die aan de opslag 

was in de onderbroken balwisseling.  

15.1.2 Indien de bal niet in het spel is bij het bereiken van de tijdgrens, wordt het spel hervat met die 

speler aan de opslag, die in de onmiddellijk voorafgaande balwisseling de ontvanger was.  

15.2 Daarna moet elke speler om beurt voor één punt opslaan tot het einde van de set en als de 

ontvangende speler of het ontvangende paar dertien terugslagen doet, scoort hij of scoort het 

een punt.  

15.3 Eens ingevoerd blijft de tijdgrensregel in voege tot het einde van de wedstrijd. 
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BEPALINGEN VOOR INTERNATIONALE COMPETITIES  

16 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE SPELREGELS EN VAN DE BEPALINGEN  

16.1 Soorten competities 

16.1.1 Een internationale competitie is een competitie waaraan spelers van meer dan een Bond 

mogen deelnemen.  

16.1.2 Een internationale ontmoeting is een wedstrijd tussen ploegen die een Bond 

vertegenwoordigen.  

16.1.3 Een open toernooi is een toernooi waaraan spelers van alle Bonden kunnen deelnemen.  

16.1.4 Een voorbehouden toernooi is een toernooi waarvoor slechts een bepaalde groep spelers mag 

inschrijven, andere dan leeftijdscategorieën.  

16.1.5 Een invitatietoernooi is een toernooi waarvoor slechts bepaalde spelers, die individueel 

uitgenodigd worden, mogen inschrijven.  

16.2 Toepasbaarheid  

16.2.1 Behalve wat voorzien is in 16.2.2 zijn de spelregels (algemene) toepasbaar op wereld-, 

continentale en paralympische kampioenschappen, open toernooien, en, tenzij anders 

afgesproken, door de deelnemende Bonden, op internationale ontmoetingen.  

16.2.2 De Raad heeft de macht om de inrichter van een open toernooi toelating te geven om te 

proefondervindelijke titel wijzigingen aan de spelregels, bepaald door het Uitvoerend Comité, 

toe te passen.  

16.2.3 De Bepalingen voor Internationale Competities zijn van toepassing op: 

16.2.3.1 wereld- of paralympische kampioenschappen, tenzij anders toegelaten door de Raad 

en vooraf medegedeeld aan de deelnemende Bonden;  

16.2.3.2 continentale kampioenschappen, tenzij anders toegelaten door de betrokken 

Continentale Federatie en vooraf medegedeeld aan de deelnemende Bonden; 

16.2.3.3 open internationale kampioenschappen (2.7.1.2), tenzij anders toegelaten door de 

ITTF en met instemming van de deelnemers in overeenstemming met punt 2.1.2.3; 

16.2.3.4 open toernooien, behalve zoals voorzien in 16.2.4.  

16.2.4 Wanneer een open toernooi niet in overeenstemming is met om het even welke van deze 

bepalingen, moet de aard en de omvang van de afwijking gespecificeerd worden op het 

inschrijvingsformulier; invullen en insturen van een inschrijvingsformulier wordt beschouwd 

als de instemming van de deelnemer met de voorwaarden van de wedstrijd, met inbegrip van 

zulke afwijkingen.  

16.2.5 Deze bepalingen worden aanbevolen voor alle andere internationale competities maar, op 

voorwaarde dat de Statuten nageleefd worden, mogen internationale voorbehouden en 

invitatietoernooien evenals erkende internationale competities georganiseerd door niet 

aangesloten groeperingen, gehouden worden met regels bepaald door de organiserende 

autoriteit of die gezamenlijk overeengekomen zijn. 

16.2.6  Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat de spelregels en de bepalingen voor 

internationale competities van toepassing zijn, tenzij vooraf afwijkingen zijn afgesproken of 

duidelijk gemaakt zijn in de gepubliceerde competitiereglementen.   
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16.2.7 Uitvoerige toelichting bij en interpretaties van de reglementen, evenals gedetailleerde 

beschrijvingen van de uitrusting, worden gepubliceerd onder de vorm van Technische 

Voorschriften, goedgekeurd door de Raad en in het Handboek voor Wedstrijdleiders.  

16.3 Internationale competities voor personen met een handicap 

16.3.1 Elk kampioenschap of elke competitie kan goedgekeurd worden door ITTF PTT voor factor 40 

en lager. 

16.3.2 De regionale kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Paralympische Spelen hebben 

een vaste quotatie die door IPC is vastgelegd. 

- Paralympische Spelen  100 

- Wereldkampioenschap  80 

- Europese kampioenschappen 50 

- Wereldbeker enkel/team 40 

- Internationaal kampioenschap 30/20 

- Internationale competitie 10 

16.3.3 De resultaten tellen mee voor de wereldranglijst. 

17 UITRUSTING EN SPEELOMSTANDIGHEDEN  

17.1 Goedgekeurd en toegelaten speelmaterieel  

17.1.1  De goedkeuring en toelating van speluitrusting zullen aan de Raad voorgedragen worden door 

het Comité voor de Uitrusting; de goedkeuring of de toelating kan op elk ogenblik door de 

Raad ingetrokken worden als het behoud ervan nadelig blijkt voor de sport.  

17.1.2  Voor een open toernooi zal het inschrijvingsformulier of de prospectus duidelijk het merk en 

de kleur van de tafels, het merk van de netconstructie, evenals het merk en de kleur van de 

ballen die tijdens het toernooi zullen gebruikt worden, vermelden; de keuze van het 

speelmaterieel wordt bepaald door de Bond op wiens grondgebied de betrokken competitie 

wordt gespeeld, maar moet gebeuren uit de merken en typen die op dat ogenblik een 

goedkeuring van ITTF hebben.  

17.1.3  De bekleding van een zijde van het palet, gebruikt om de bal te slaan, moet van een merk en 

type zijn die op dat ogenblik een goedkeuring van ITTF heeft en dient zó aan het blad 

bevestigd te worden, dat het handelsmerk en het ITTF-logo duidelijk zichtbaar zijn bij de rand 

van het slagoppervlak; lijsten van alle goedgekeurde en toegelaten materieel worden 

bijgehouden door het ITTF Bureel en de details zijn beschikbaar op de website van de ITTF.  

17.2 Speelkledij  

17.2.1 Speelkledij moet normaal bestaan uit een hemdje met korte mouwen of mouwloos en een 

korte broek of rok of een 1-delig sportpak, sokken en sportschoenen; andere kledingsstukken, 

zoals een trainingspak of een deel ervan, mag niet gedragen worden tijdens het spel, behalve 

met de toestemming van de hoofdscheidsrechter.  

17.2.2 De hoofdkleur van een hemdje, een broekje of rokje, met uitzondering van de kraag en de 

mouwen van het hemdje zal duidelijk verschillen van de kleur van de gebruikte bal.  

17.2.3 Op de sportkledij mogen nummers of letters staan op de rug van het hemdje teneinde een 

speler of zijn Bond te identificeren, of, in clubwedstrijden, zijn club, en reclames in 

overeenstemming met de bepalingen van het “ITTF PTT Rules and Regulations”; als op de rug 

van het hemdje de naam van de speler staat, moet deze zich juist onder de kraag bevinden.  
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17.2.4 Om het even welke nummers die door de inrichters verlangd worden om een speler te 

identificeren zullen voorrang hebben op reclame in het centrale gedeelte van de rugzijde van 

het hemdje; dergelijke nummers zullen begrepen zijn in een vak dat een oppervlakte heeft van 

niet meer dan 600 cm².  

17.2.5 Geen enkele aanduiding of omlijning aan de voor- of zijkant van de speelkledij en geen enkel 

voorwerp gedragen door de speler, zoals juwelen, mag zo opvallend of zo helder 

weerspiegelend zijn dat het zicht van de tegenstander er door gehinderd wordt.  

17.2.6 Op de sportkledij mogen geen tekeningen of opschriften aangebracht worden die beledigend 

zouden kunnen zijn of het tafeltennis in een slecht daglicht zouden kunnen stellen.  

17.2.7 Over elke vraag betreffende de wettelijkheid of aanvaardbaarheid van speelkledij wordt beslist 

door de hoofdscheidsrechter. 

17.2.8 De spelers van een ploeg die deelnemen aan een wedstrijd per ploeg en spelers van een zelfde 

Bond die een dubbelpaar vormen in een competitie voor een wereld of paralympische titel, 

moeten op dezelfde manier gekleed zijn met als enige mogelijk uitzondering de sokken en de 

schoenen en het aantal, de grootte, de kleur en de tekening van reclame op de kledij. Spelers 

van een zelfde Bond die een dubbelpaar vormen in een andere internationale competitie 

mogen kleding dragen van verschillende merken, als de basiskleuren hetzelfde zijn en hun 

Nationale Bond dit toestaat.  

17.2.9 Spelers en paren die tegen elkaar uitkomen, moeten sporthemdjes dragen die voldoende 

verschillend gekleurd zijn opdat de toeschouwers hen gemakkelijk kunnen uit elkaar houden.  

17.2.10 Wanneer spelers of ploegen die tegen elkaar uitkomen gelijk gekleed zijn en niet kunnen 

overeenkomen wie van hen van kleding zal veranderen, zal de beslissing bij lottrekking 

genomen worden.  

17.2.11 Spelers die uitkomen in een competitie voor een wereld- of olympische titel of in open 

internationale kampioenschappen zullen truitjes en broekjes of rokjes dragen die toegelaten 

zijn door hun Bond.  

17.2.12 Rolstoelgebruikers mogen een trainingspak of lange broek dragen, maar geen jeans. 

17.2.13 Staande spelers mogen, na keuring, een trainingspak of lange broek dragen indien dit vermeld 

staat op de medische fiche. Jeans is niet toegelaten. 

17.2.14 Een speler die vanwege zijn handicap een riem (aan de pols) of een korset nodig heeft ter 

stabilisatie bij het spel, moet hiertoe de goedkeuring krijgen van het classificatiepanel. De 

speler is zelf verantwoordelijk voor de melding van het gebruik van deze hulpmiddelen bij de 

officiële classificeerder hetzij bij een eerste classificatie, hetzij bij een herclassificatie. Het 

spelen met een riem of een korset wordt gegeven in volgende gevallen: 

a) Permanent: dit moet vermeld staan op de classificatiekaart van de speler door de officiële 

classificatie arts. 

b) Tijdelijk: de speler dient te beschikken over de volle verklaring van zijn of haar dokter rond 

de periode waarin de riem en/of korset nodig zijn. Deze verklaring moet ondertekend en 

gedateerd zijn door de medische dokter en voorgelegd worden aan de officiële 

classificeerder aanwezig op het betreffende toernooi. De speler moet de scheidsrechter 

informeren voor de start van de competitie waarin hij/zij deelneemt.  
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17.3 Speelomstandigheden  

17.3.1 De speelruimte moet rechthoekig zijn en mag niet minder meten dan 14 m in de lengte, 7 m in 

de breedte en 5 m in de hoogte. Voor rolstoeltafeltennis mag de speelruimte verkleind worden, 

maar moet minstens 8 m lang zijn en 7 m breed. 

17.3.2 De speelruimte moet afgesloten zijn door omheiningen van ongeveer 75 cm hoogte, die allen 

dezelfde donkere achtergrondkleur hebben en die de speelruimte afscheiden van de 

aangrenzende speelruimten en van de toeschouwers.  

17.3.3 Tot de speelruimte behoort: de tafel en het net, de scheidsrechtersstoel en –tafel, het 

scorebord, handdoek- en ballenbox, geprinte nummers die de tafels aanduiden, de omheining, 

vloermatten, naamaanduiding van de spelers aan de omheining  

17.3.4 Bij competities voor een wereld- of een paralympische titel mag de lichtsterkte, gemeten ter 

hoogte van het speelvlak, niet minder zijn dan 1000 lux gelijkmatig over het geheel van het 

speelvlak en in ieder ander gedeelte van de speelruimte mag ze niet minder bedragen dan 500 

lux; bij andere competities zal de lichtsterkte ten minste 600 lux bedragen gelijkmatig over het 

geheel van het speelvlak en in ieder ander gedeelte van de speelruimte mag ze niet minder 

bedragen dan 400 lux.  

17.3.5 Als er meerdere tafels gebruikt worden, moet de lichtsterkte voor alle tafels dezelfde zijn en de 

sterkte van de achtergrond verlichting in de speelzaal mag niet groter zijn dan de laagste 

sterkte in de speelruimte.  

17.3.6 De lichtbron mag zich niet minder dan 5 m boven de vloer bevinden.  

17.3.7 De achtergrond moet over zijn geheel donker zijn en mag geen heldere lichtbronnen bevatten, 

noch daglicht doorlaten door niet-afgeschermde ramen of andere openingen.  

17.3.8 De vloer mag niet lichtgekleurd of helder reflecterend zijn. Het vloeroppervlak mag niet glad 

zijn en mag niet van baksteen, beton of steen zijn; bij competities voor een wereld- of een 

paralympische titel zal de vloer van hout zijn of van een oprolbaar synthetisch materiaal 

waarvan merk en type toegelaten zijn door de ITTF.  

17.4 Palet controle 

17.4.1 De speler is zelf verantwoordelijk voor de juiste paletbekleding. Deze mag geen schadelijke, 

vluchtige oplosmiddelen bevatten; een lijst van verboden oplosmiddelen kan op het 

secretariaat van de ITTF verkregen worden.  

Lijmen die vluchtige organische oplosmiddelen bevatten, mogen niet meer gebruikt worden op 

de plek van de competitie vanaf 1 september 2008. 

17.4.2 Testen op verboden oplosmiddelen zullen uitgevoerd worden bij competities voor een wereld- 

en paralympische titel en bij de meeste Pro-Tour toernooien. Paletten die niet voldoen aan de 

ITTF reglementering mogen niet gebruikt worden in de bovenvermelde competities en de 

speler kan een boete krijgen volgens het beleid en de procedure op dat moment en op die 

plaats.   

17.4.3 Er zal een voldoende verluchte ruimte voorzien worden voor het bevestigen van bekledingen 

op paletten en vloeibare bevestigingsmiddelen mogen nergens anders in het speelgebied 

gebruikt worden.  
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Onder “speelgebied” zoals hierboven vermeld, verstaat men het geheel van het gebouw waarin 

zich de gezegde competities afspelen, evenals het terrein waarop het gebouw zich bevindt, 

wat dus eveneens omvat de toegangsweg, de parkingzones en de ruimten die daaraan 

verbonden zijn.  

17.5 Reclame  

17.5.1 Binnen de speelruimte mag reclame enkel voorkomen op materieel of uitrusting die er 

normaal aanwezig is en er mogen geen speciale bijkomende publiciteitsdragers zijn.  

17.5.2 Op de Paralympische Spelen moet de reclame op het speelmateriaal, de uitrusting van de 

spelers en de kleding van de scheidsrechters in overeenstemming zijn met de reglementen 

van het I.O.C.  

17.5.3 Fluorescerende of lichtgevende kleuren mogen nergens in de speelruimte gebruikt worden.  

17.5.4 Opschriften of symbolen die op de binnenzijde van de omheiningen voorkomen mogen noch 

wit of oranje bevatten, noch uit meer dan twee kleuren bestaan en moeten bevat zijn in een 

totale hoogte van 40 cm; het is aanbevolen dat ze van dezelfde kleur zijn als de omheiningen, 

maar een weinig lichter of donkerder.  

17.5.5 Markeringen op de vloer mogen geen wit of oranje bevatten; het is aanbevolen dat ze van 

dezelfde kleur zijn als de ondergrond, maar een weinig lichter of donkerder.  

17.5.6 Er mogen tot vier aankondigingen voorkomen op de vloer van de speelruimte, één aan elk 

uiteinde en één aan elke zijkant van de tafel, elk begrepen in een oppervlakte van 2,5 m²; zij 

zullen niet minder dan 1 m van de omheiningen af staan en deze aan de uiteinden zullen niet 

meer dan 2 m van de omheiningen verwijderd zijn.  

17.5.7 Er mag één tijdelijke reclame voorkomen op elke helft van elke zijkant van het tafelblad en één 

op elk uiteinde, duidelijk gescheiden van elke vaste reclame; er wordt geen reclame gemaakt 

voor andere leveranciers van tafeltennis uitrusting en elke reclame zal in het totaal niet langer 

zijn dan 60 cm.  

17.5.8 Reclames op het net moeten in een lichtjes donkere of lichtjes lichtere tint van de 

achtergrondkleur zijn, ze zullen niet binnen de 3 cm vanaf de bovenste netband staan en zullen 

niet beletten door de mazen te kijken.  

17.5.9 Reclame op scheidsrechterstafels of op ander meubilair in de speelruimte moet op om het 

even welke zijde bevat zijn in een totale oppervlakte van 750 cm².  

17.5.10 Reclames op speelkledij zullen beperkt zijn tot:  

a) het gebruikelijke handelsmerk, het logo of de naam van de fabrikant, binnen een totale 

oppervlakte van 24 cm²;  

b) niet meer dan zes duidelijk van elkaar gescheiden reclames, allen samen begrepen in een 

totale oppervlakte van 600 cm², op de voor- en de zijkant of de schouders van een 

sporthemdje, met niet meer dan vier reclames op de voorkant;  

c) niet meer dan twee reclames, binnen een totale oppervlakte van 400 cm², op de rug van het 

sporthemdje; 

d) niet meer dan twee reclames binnen een totale oppervlakte van 120 cm² op de voorzijde en de 

zijkant van de broekjes en rokjes.  
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17.5.11 Reclame op de rugnummers van de spelers moet bevat zijn in een totale oppervlakte 

van 100 cm².  

17.5.12 Reclame op de kledij van de scheidsrechters moet bevat zijn in een totale oppervlakte  

 van 40cm².  

17.5.13 Op de kledij van de spelers, noch op de rugnummers mag er reclame staan voor tabak, alcohol 

of drugs.  

17.6 Rolstoel 

17.6.1 De rolstoel heeft minstens twee grote wielen en één klein wiel. 

17.6.2 Indien de speler het nodig acht, mogen voetsteunen aangebracht worden aan de rolstoel. 

17.6.3 Indien de voetsteunen of de voeten de vloer raken tijdens het spel, gaat het punt naar de 

tegenstander. 

17.6.4 In team- en klassenwedstrijden mag geen enkel lichaamsdeel boven de knie vastgemaakt 

worden aan de stoel om het evenwicht te verbeteren. 

17.6.5 Indien de atleet een riem of medisch verband nodig heeft, moet dit genoteerd worden op zijn 

classificatiekaart. Hiermee wordt rekening gehouden wanneer de klasse van de atleet 

beoordeeld wordt. 

17.6.6 In open wedstrijden worden riemen en andere hulpmiddelen toegestaan. 

17.6.7 Er zijn geen bepalingen rond het aantal of het model van de rolstoelkussens. De hoogte van 

één of maximum twee rolstoelkussens is beperkt tot 15 cm in speeltoestand, zonder 

bijkomende aanpassingen aan de rolstoel. 

17.7 Doping 

De dopingregels van het ITTF-reglement worden gevolgd. 

18 BEVOEGDHEID VAN DE OFFICIALS  

18.1 Hoofdscheidsrechter  

18.1.1 Voor iedere competitie in zijn geheel moet een hoofdscheidsrechter aangeduid worden en zijn 

identiteit en lokalisatie moeten aan de deelnemers en, waar nodig, aan de ploegkapiteins 

meegedeeld worden.  

18.1.2 De hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor:  

a) het leiden van het opmaken van de tabellen;  

b) de programmering van de wedstrijden in functie van het tijdschema en de beschikbare 

tafels;  

c) de aanduiding en, indien nodig, de vervanging of schorsing van de wedstrijdleiders;  

d) het leiden van een informatievergadering voor de wedstrijd officials vóór het toernooi;  

e) het nagaan van de selecteerbaarheid van spelers voor de betrokken manifestaties;  

f) de beslissing of een wedstrijd mag onderbroken worden voor een noodgeval;  

g) de beslissing of spelers de wedstrijdruimte mogen verlaten tijdens de wedstrijd;  

h) de beslissing of de reglementaire inspeeltijd mag worden verlengd;  

i) de beslissing of spelers trainingspakken mogen dragen tijdens een wedstrijd;  

j) het nemen van een beslissing bij elke vraag betreffende de interpretatie van de 

Sportreglementen of de Bepalingen, inbegrepen over de aanvaardbaarheid van de kledij, 

het speelmaterieel en de speelomstandigheden;  



18/27 

 

k) het beslissen welke spelers en waar ze mogen oefenen tijdens onderbrekingen van het 

spel voor een noodgeval;  

l) het treffen van disciplinaire sancties voor wangedrag of andere inbreuken op de 

Bepalingen. 

18.1.3 Wanneer, met de toestemming van het organisatiecomité dat verantwoordelijk is voor de 

competitie, enkele van de taken van de hoofdscheidsrechter overgedragen worden aan andere 

personen, moeten de specifieke taken en de lokalisatie van elk van deze personen bekend 

gemaakt worden aan de deelnemers en, waar nodig, aan de ploegkapiteins.  

18.1.4 De hoofdscheidsrechter, of een verantwoordelijke afgevaardigde die aangeduid werd om zijn 

taak over te nemen tijdens zijn afwezigheid, moet altijd aanwezig zijn gedurende de 

competities.  

18.1.5 Als de hoofdscheidsrechter van mening is dat zulks wenselijk is, mag hij op om het even welk 

ogenblik een scheidsrechter, een hulpscheidsrechter of een slagteller vervangen, maar hij mag 

geen enkele beslissing veranderen die reeds door de vervangen official werd genomen over 

een feit dat binnen zijn bevoegdheid ligt.  

18.1.6 De spelers vallen onder de bevoegdheid van de hoofdscheidsrechter van op het ogenblik dat 

ze toekomen op de plaats waar de wedstrijden doorgaan tot ze deze plaats verlaten.  

18.2 Scheidsrechter, hulpscheidsrechter en slagteller  

18.2.1 Een scheidsrechter en een hulpscheidsrechter moeten voor elke wedstrijd aangeduid worden.  

18.2.2 De scheidsrechter zal neerzitten of rechtstaan in het verlengde van het net en de 

hulpscheidsrechter zit tegenover de scheidsrechter aan de andere kant van de tafel.  

18.2.3 De scheidsrechter zal verantwoordelijk zijn: 

a) voor de controle van de aanvaardbaarheid van de uitrusting en de speelomstandigheden en 

het melden van elke afwijking aan de hoofdscheidsrechter;  

b) voor het nemen van een willekeurige bal zoals voorzien in 2.4.2.1.1-2;  

c) voor de lottrekking voor de keuze van opslag, terugslag of speelhelft uit te voeren; 

d) om te beslissen of de vereisten voor een goede opslag soepeler mogen toegepast worden 

voor een speler met een fysieke handicap;  

e) om te waken over de volgorde van opslaan, van ontvangen en van speelzijde en elke 

vergissing op dit vlak te verbeteren;  

f) om te beslissen of een balwisseling eindigt met de toekenning van een punt zo niet of de 

balwisseling een let is;  

g) voor het afroepen van de stand, in overeenstemming met de omschreven procedure;  

h) voor het invoeren van de tijdgrensregel op het gepaste ogenblik;  

i) voor het handhaven van de continuïteit van het spel;  

j) om beslissingen te nemen omtrent inbreuken op de regels m.b.t. raadgevingen en 

onbetamelijk gedrag.  

k) om beslissingen nemen per lottrekking welke speler of ploeg dient te veranderen van kledij 

mochten de tegenstanders dezelfde kledij dragen en zelf niet tot een onderlinge beslissing 

kunnen komen. 

18.2.4 De hulpscheidsrechter zal: 

a) beslissen of de bal in het spel al dan niet de dichtst bij hem zijnde bovenkant van de tafelrand 

raakt.  
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b) de scheidsrechter informeren over inbreken op de regels m.b.t. raadgevingen en onbetamelijk 

gedrag. 

18.2.5 Zowel de scheidsrechter of de hulpscheidsrechter mogen:  

a) beslissen dat de uitvoering van een opslag niet correct is;  

b) beslissen dat de bal bij een opslag, die in elk ander opzicht goed is, bij het over of rond de 

netconstructie gaan deze raakt;  

c) beslissen of een speler de bal belemmert;  

d) beslissen dat de speelomstandigheden op een dergelijke wijze verstoord worden dat de 

uitslag van een balwisseling er waarschijnlijk door beïnvloed zal worden;  

e) de tijd opnemen van de inspeelperiode, van het spel en van de onderbrekingen.  

18.2.6 Zowel de hulpscheidsrechter als een onafhankelijke official mag optreden als slagteller om de 

slagen te tellen van de ontvanger of het ontvangende paar als de tijdgrensregel in voege is. 

18.2.7 Een beslissing genomen door een hulpscheidsrechter of een slagteller in overeenstemming 

met de voorwaarden van 18.2.5-6 mag door de scheidsrechter niet herroepen worden.  

18.2.8 De spelers vallen onder de bevoegdheid van de scheidsrechter van het ogenblik dat ze in de 

speelruimte toekomen tot ze deze verlaten. 

18.3 Beroep  

18.3.1 Geen enkele afspraak tussen spelers onderling, bij een individuele wedstrijd, of tussen de 

ploegkapiteins bij een ploegenwedstrijd, kan de beslissing van een official, verantwoordelijk 

voor die wedstrijd, over een feit dat onder zijn bevoegdheid valt, veranderen, noch kan dit een 

beslissing van de hoofdscheidsrechter over de interpretatie van de Spelregels of de 

Bepalingen, veranderen, noch kan dit een beslissing van de verantwoordelijke toernooileiding 

over het toernooi- of wedstrijdverloop, veranderen.  

18.3.2 Er mag geen beroep aangetekend worden tegen een beslissing genomen door de 

verantwoordelijke wedstrijdofficial over een wedstrijdfeit, noch tegen een beslissing van de 

verantwoordelijke hoofdscheidsrechter over de interpretatie van de Spelregels of de 

Bepalingen.  

18.3.3 Er mag beroep aangetekend worden bij de hoofdscheidsrechter tegen een beslissing van een 

wedstrijdofficial in verband met de interpretatie van de Spelregels of de Bepalingen en de 

beslissing van de hoofdscheidsrechter is dan onherroepelijk.  

18.3.4 Er mag beroep aangetekend worden bij de toernooileiding over een beslissing van de 

hoofdscheidsrechter in verband met kwesties van toernooi- of wedstrijdverloop die niet 

vastgelegd zijn in de Spelregels of de Bepalingen en de beslissing van de toernooileiding is 

dan onherroepelijk.  

18.3.5 In een individuele wedstrijd kan er enkel beroep aangetekend worden door een speler die 

deelneemt aan de wedstrijd waarin het probleem zich voordoet; in een ploegenwedstrijd kan er 

enkel beroep aangetekend worden door de ploegkapitein van een ploeg die deelneemt aan de 

wedstrijd waarin het probleem zich voordoet.  

18.3.6 Een probleem in verband met de interpretatie van de Spelregels of van de Bepalingen dat 

ontstaan is uit de beslissing van een hoofdscheidsrechter, of een probleem in verband met de 

leiding van een toernooi of van een wedstrijd dat ontstaan is uit de beslissing van een 

toernooileiding, mag door een speler of door een ploegkapitein gemachtigd om in beroep te 
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gaan, via de Bond waarbij hij aangesloten is, ter overweging voorgelegd worden aan de 

Reglementen commissie van de ITTF.  

18.3.7 De Reglementen commissie zal dan een uitspraak doen als leidraad voor toekomstige 

beslissingen, en deze uitspraak mag ook het onderwerp uitmaken van een protest door een 

Bond bij de Raad of bij een Algemene Vergadering, maar dit zal geen invloed hebben op de 

onherroepelijkheid van een beslissing die reeds genomen werd door de verantwoordelijke 

hoofdscheidsrechter of toernooileiding. 

19 WEDSTRIJDLEIDING  

19.1 De stand  

19.1.1 De scheidsrechter zal bij het einde van een balwisseling de stand afroepen zodra de bal uit het 

spel is bij het einde van een rally of zodra dit hierna praktisch mogelijk is.  

19.1.1.1 Bij het afroepen van de stand tijdens een set zal de scheidsrechter eerst het aantal 

punten afroepen van de speler die, of het paar dat moet opslaan bij de volgende 

balwisseling en daarna de punten van de tegenstander(s).  

19.1.1.2 Bij het begin van een set en voor iedere verandering van opslag moet de 

scheidsrechter naar de volgende serveerder wijzen en mag hij ook het afroepen van de 

puntenstand laten volgen door de naam van de speler die moet opslaan.  

19.1.1.3 Bij het einde van een set moet de scheidsrechter de naam noemen van de winnende 

speler(s) en daarna zal hij de punten van de winnaar(s) afroepen gevolgd door de 

punten van de verliezer(s).  

19.1.2 Als aanvulling bij het afroepen van de stand mag de scheidsrechter handgebaren gebruiken 

om zijn beslissing duidelijk te maken.  

19.1.2.1 Als een punt toegekend wordt, mag hij de hand aan de kant van de speler(s) die het 

punt kreeg (kregen) opheffen tot schouderhoogte.  

19.1.2.2 Als een balwisseling om de een of andere reden let is, mag hij zijn hand boven zijn 

hoofd steken om aan te duiden dat de balwisseling beëindigd is.  

19.1.3 De stand en, onder de tijdgrensregel, het aantal slagen moet afgeroepen worden in het Engels 

of in elke andere taal die aanvaardbaar is voor beide spelers of paren en voor de 

scheidsrechter.  

19.1.4 De stand wordt weergegeven op mechanische of elektrische scoreborden zodat hij duidelijk 

zichtbaar is voor de speler en voor de toeschouwers.  

19.1.5 Als een speler een formele waarschuwing krijgt voor slecht gedrag, zal een geel merkteken op 

of naast het scorebord geplaatst worden, bij de score van deze speler.  

19.2 Uitrusting  

19.2.1 De spelers zullen geen ballen kiezen in de speelruimte.  

19.2.1.1 Waar het mogelijk is moeten de spelers de kans krijgen om één of meer ballen te 

kiezen vóór ze naar de speelruimte komen en de wedstrijd zal gespeeld worden met 

één van deze ballen, die er door de scheidsrechter op goed geluk uit genomen wordt.  

19.2.1.2 Als een bal niet gekozen werd vóór de spelers naar de speelruimte komen, zal de 

wedstrijd gespeeld worden met een bal die de scheidsrechter op goed geluk neemt uit 

een doos met ballen die voor deze competitie gebruikt worden.  
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19.2.1.3 Als tijdens een wedstrijd een bal moet vervangen worden, zal deze vervangen worden 

door een andere van deze die voor de wedstrijd gekozen werden of, als er zo geen 

beschikbaar is, door een bal die de scheidsrechter op goed geluk neemt uit een doos 

met ballen die voor deze competitie gebruikt worden.  

19.2.2 Een palet mag tijdens een individuele wedstrijd niet vervangen worden tenzij het per ongeluk 

zo beschadigd werd dat het niet meer kan gebruikt worden; als dit gebeurt dan moet hij dit 

beschadigde palet onmiddellijk vervangen door een ander palet dat hij meebracht naar de 

speelruimte of door 1 dat hem aangereikt wordt in de speelruimte.  

19.2.3 Tenzij de scheidsrechter het anders toelaat, moeten de spelers hun palet op de tafel laten 

liggen tijdens de onderbrekingen.  

19.3 Inspelen  

19.3.1 De spelers hebben het recht om zich maximaal twee minuten vlak voor het begin van de 

wedstrijd in te spelen op de wedstrijdtafel, maar niet tijdens de normale onderbrekingen; de 

bedoelde inspeeltijd mag enkel met de toestemming van de hoofdscheidsrechter verlengd 

worden.  

19.3.2 Tijdens een noodonderbreking mag de hoofdscheidsrechter de spelers toelaten op om het 

even welke tafel, de wedstrijdtafel inbegrepen, te oefenen.  

19.3.3 Spelers moeten een redelijke gelegenheid krijgen om zich vertrouwd te maken met de 

uitrusting die ze gaan gebruiken en om ze te controleren, maar dit geeft hun niet automatisch 

het recht op meer dan enkele balwisselingen voordat ze het spel hervatten na de vervanging 

van een beschadigde bal of palet.   

19.4 Onderbrekingen 

19.4.1 Het spel moet ononderbroken verder worden gezet, uitgenomen dat elke speler recht heeft op: 

a) een spelonderbreking van maximum 1 minuut tussen twee opeenvolgende sets van een 

wedstrijd; 

b) korte onderbrekingen om de handdoek te gebruiken, na elke reeks van zes punten geteld vanaf 

het begin van elke set en tijdens de kantwisseling in de laatst mogelijke set van een wedstrijd.  

19.4.2 Een speler of paar mag gedurende een wedstrijd één time-out van hoogstens één minuut 

vragen.  

19.4.2.1 Tijdens een individuele competitie mag de vraag voor een time-out gedaan worden 

door de speler of door het paar of door de opgegeven coach; bij een 

ploegencompetitie mag dit gebeuren door de speler of het paar of door de 

ploegkapitein.  

19.4.2.2 Als een speler of een paar en de coach of de kapitein niet akkoord gaan of er een time-

out moet genomen worden, ligt de uiteindelijke beslissing tijdens een individuele 

competitie bij de speler of het paar en tijdens een ploegencompetitie bij de kapitein.  

19.4.2.3 De vraag voor een time-out, dewelke enkel kan gebeuren als de bal niet in het spel is, 

zal aangegeven worden door met de handen een “T” teken te maken en kan slechts 

worden gedaan tussen twee balwisselingen. 

19.4.2.4 Als hij een geldige vraag voor een time-out krijgt, zal de scheidsrechter het spel 

opschorten en wanneer hij zittend handelt een witte kaart opsteken, ze in de hand 
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houdend die zich bevindt langs de kant van de speler of het paar dat de time-out heeft 

gevraagd en dit tot het einde van deze time-out.  

19.4.2.5 De witte kaart zal weggenomen worden en het spel zal hervat worden van zodra de 

speler of het paar dat de aanvraag deed, klaar is om verder te spelen of na 1 minuut, 

naargelang wat het eerst voorkomt.  

19.4.2.6 Als een geldige aanvraag van een time-out tegelijkertijd gebeurt door of namens beide 

spelers of paren, zal het spel hervat worden als beide spelers of paren hiervoor klaar 

zijn of na 1 minuut, naargelang wat het eerst voorkomt en geen van de spelers of 

paren heeft nog recht op een andere time-out gedurende die individuele match  

19.4.3 De hoofdscheidsrechter mag het spel opschorten voor een zo kort mogelijke tijd en in geen 

geval meer dan 10 minuten, indien een speler door een ongeval tijdelijk onbekwaam is om 

verder te spelen, op voorwaarde dat de hoofdscheidsrechter van mening is dat de 

onderbreking niet van dien aard is dat ze onredelijk nadelig is voor de tegenstrever(s).  

19.4.4 Een opschorting mag niet toegestaan worden voor een letsel dat bestond of redelijkerwijze te 

verwachten was bij het begin van de wedstrijd, of waar het te wijten is aan de normale 

spanning van het spel; letsels zoals krampen of uitputting, veroorzaakt door de lichamelijke 

conditie van de speler op dat ogenblik of door de wijze waarop het spel verliep, rechtvaardigen 

zo een noodopschorting, die enkel mag toegestaan worden voor onbekwaamheid ten gevolge 

van een ongeval zoals een letsel veroorzaakt door een val, niet.  

19.4.5 Als iemand in de speelruimte bloedt, moet het spel onmiddellijk opgeschort worden en het 

wordt niet hervat voor die persoon medisch behandeld werd en alle bloedsporen uit de 

speelruimte verwijderd werden.  

19.4.6 Er is geen onderbreking tussen opeenvolgende individuele wedstrijden of opeenvolgende 

ploegenwedstrijden, behalve als de betreffende speler(s) of de betreffende ploeg(en) er 

expliciet naar vraagt/vragen. Een onderbreking van maximum 5 minuten tussen 

opeenvolgende wedstrijden kan worden toegestaan. 

19.4.7  Behalve met de toestemming van de hoofdscheidsrechter, moeten de spelers gedurende de 

ganse individuele wedstrijd in of vlak bij de speelruimte blijven; gedurende de toegelaten 

onderbrekingen tussen de sets en bij een time-out moeten ze binnen de drie meter van de 

speelruimte blijven, onder toezicht van de scheidsrechter. 

20 DISCIPLINE  

20.1 Raadgevingen  

20.1.1 In ploegenwedstrijden mag een speler van om het even wie raad krijgen.  

20.1.2 In een individuele wedstrijden mag een speler of een paar slechts van één persoon, die vóór de 

wedstrijd aangegeven werd bij de scheidsrechter, raad krijgen, behalve dat als de spelers van 

een dubbelpaar tot verschillende Bonden behoren, elke speler een raadgever mag aanduiden, 

maar met het oog op 20.1 en 20.2 zullen deze twee raadgevers als één eenheid behandeld 

worden; als om het even welke onbevoegde persoon raad geeft zal de scheidsrechter een rode 

kaart opsteken en hem van de speelruimte wegzenden.  

20.1.3 Spelers mogen enkel raadgevingen krijgen tijdens de onderbrekingen tussen de sets of tijdens 

elke andere toegelaten opschorting van het spel, en niet tussen het einde van de inspeeltijd en 

de aanvang van de wedstrijd; als om het even welke bevoegde persoon op een ander ogenblik 

raad geeft, zal de scheidsrechter een gele kaart opsteken en de raadgever verwittigen dat elke 

latere gelijkaardige inbreuk zal leiden tot zijn uitsluiting uit de omgeving van de speelruimte.  
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20.1.4 Als er nadat een waarschuwing gegeven werd in dezelfde ploegenwedstrijd of dezelfde 

wedstrijd van een individuele competitie om het even wie nogmaals onwettig raad geeft, zal de 

scheidsrechter een rode kaart opsteken en hem, of hij al dan niet de reeds gewaarschuwde 

persoon is, wegzenden van de speelruimte.  

20.1.5 Bij een ploegenwedstrijd mag de weggezonden raadgever niet terugkomen totdat de 

ploegenwedstrijd afgelopen is, tenzij hij moet spelen, en hij zal niet vervangen worden door 

een ander raadgever; bij een individuele competitie mag hij niet terugkomen voor de 

individuele wedstrijd afgelopen is.  

20.1.6 Als de weggestuurde raadgever weigert weg te gaan, of terug komt voor het einde van de 

wedstrijd, zal de scheidsrechter het spel opschorten en rapport uitbrengen bij de 

hoofdscheidsrechter.  

20.1.7 Deze reglementen gelden enkel voor raadgevingen in verband met het spel en zullen een 

speler of een ploegkapitein niet verhinderen om, waar nodig, een gegrond beroep aan te 

tekenen noch kunnen zij een speler verhinderen om overleg te plegen met een 

vertegenwoordiger van zijn Bond of met een tolk in verband met uitleg over een 

scheidsrechterlijke beslissing.  

20.2 Wangedrag  

20.2.1 De spelers en raadgevers moeten zich onthouden van hebbelijkheden of gedragingen die een 

tegenstander onsportief zouden kunnen beïnvloeden, de toeschouwers beledigen of de sport 

in een slecht daglicht zouden kunnen stellen, zoals onbetamelijke taal, het vrijwillig breken van 

de bal of deze uit de speelruimte slaan, stampen tegen de tafels of de omheiningen en het 

oneerbiedig behandelen van de wedstrijd officials.  

20.2.2 Als een speler of een coach op om het even welk ogenblik een ernstige overtreding begaat, zal 

de scheidsrechter het spel opschorten en onmiddellijk verslag uitbrengen bij de 

hoofdscheidsrechter; voor minder ernstige overtredingen mag de scheidsrechter, bij een 

eerste gelegenheid, een gele kaart omhoog steken en de overtreder waarschuwen dat elke 

verdere inbreuk vatbaar is voor strafmaatregelen.  

20.2.3 Behalve zoals voorzien in 20.2.2 en 20.2.5, zal de scheidsrechter als een gewaarschuwde 

speler een tweede overtreding begaat tijdens dezelfde individuele of ploegen wedstrijd, één 

punt toekennen aan de tegenstrever van de overtreder, en voor een verdere inbreuk twee 

punten, hierbij telkens een gele en een rode kaart samen opstekend.  

20.2.4 Als een speler tegen wie reeds drie strafpunten toegekend werden in dezelfde individuele of 

ploegen wedstrijd, verder gaat met wangedrag, zal de scheidsrechter het spel onderbreken en 

onmiddellijk verslag uitbrengen bij de hoofdscheidsrechter.  

20.2.5 Als een speler tijdens een individuele wedstrijd van palet verandert als deze niet beschadigd 

werd, zal de scheidsrechter het spel opschorten en verslag uitbrengen bij de 

hoofdscheidsrechter.  

20.2.6 Een waarschuwing of straf die door om het even welke speler van een dubbel paar opgelopen 

wordt, geldt voor het paar, maar niet voor de volgende enkel match van een ploegen wedstrijd 

van de speler die niet in overtreding was; bij de aanvang van een dubbel wedstrijd beschouwt 

men het hoogst aantal waarschuwingen of bestraffingen dat opgelopen werd door om het 

even welke van beide spelers gedurende dezelfde ploegenwedstrijd, als opgelopen door het 

paar.  
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20.2.7 Behalve zoals voorzien in 20.2.2, zal de scheidsrechter als een gewaarschuwde raadgever 

opnieuw een overtreding begaat tijdens dezelfde individuele of ploegen wedstrijd, een rode 

kaart opsteken en hem van de speelruimte wegsturen tot het eind van de ploegenwedstrijd of, 

bij een individuele competitie, van de individuele wedstrijd.  

20.2.8 De hoofdscheidsrechter heeft de macht een speler te diskwalificeren voor een wedstrijd, voor 

een manifestatie of voor een hele competitie voor ernstig oneerlijk of beledigend gedrag, al 

dan niet gerapporteerd door de scheidsrechter; als hij dit doet zal hij een rode kaart opsteken.  

20.2.9 Indien een speler gediskwalificeerd wordt voor twee wedstrijden van een ploegen- of een 

individuele competitie, zal hij automatisch gediskwalificeerd worden voor deze ploegen- of 

individuele competitie.  

20.2.10 De hoofdscheidsrechter mag iedereen die gedurende een competitie twee keer weggestuurd 

werd van de speelruimte, uitsluiten voor de rest van de competitie.  

20.2.11 Gevallen van zeer ernstig wangedrag zullen gerapporteerd worden aan de Bond van de 

betrokkene.  

20.3 Goede presentatie 

20.3.1 De spelers, de coaches en de officiële zijn ertoe gehouden bij te dragen tot de goede 

presentatie van het tafeltennis en, in dat opzicht, moeten de spelers namelijk alles doen wat 

mogelijk is om hun kansen te verdedigen en mogen slechts opgeven wegens ziekte of 

kwetsuur.  

20.3.2 Elke speler die willens en wetens deze principes niet eerbiedigt, zal bestraft worden met het 

volledige of gedeeltelijke verlies van geldprijzen in de competities waarin dergelijke prijzen 

bestaan en/of meteen schorsing voor de competities van de ITTF.  

20.3.3 In geval van klaarblijkelijke medeplichtigheid van een raadgever of van een official van de ITTF 

wordt er verwacht dat de betrokken persoon zal gestraft worden door de nationale Federatie 

waarvan deze afhangt.  

20.3.4 Een Tuchtpanel, benoemd door het Uitvoerend Comité en samengesteld uit vier leden en een 

voorzitter, zal bepalen of er een overtreding is geweest en zal, indien nodig, de gepaste 

sancties toepassen; deze commissie zal haar beslissingen nemen op basis van richtlijnen 

gegeven door het Uitvoerend Comité.  

20.3.5 Binnen de 15 dagen na kennisgeving van de beslissing van het Tuchtpanel, kan beroep 

ingediend worden bij het Uitvoerend Comité door de speler, de raadgever of de gestrafte 

official. De beslissing van het Uitvoerend Comité in deze materie is sluitend. 
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LUIK 3:  ORGANISATIEBEPALINGEN 
 
In dit luik (3) vind je de regels met betrekking tot de praktische organisatie van de wedstrijdtornooien. 
Deze regels zijn complementair aan de vertaalde ITTF PTT -regels in luik 2. 
 
 

1 INRICHTING G-CIRCUIT 

Het G-circuit (kampioenschap, criterium) wordt gecoördineerd door Parantee-Psylos vzw en LHF en 
wordt betwist volgens het goedgekeurd sporttechnisch reglement (zie deel wedstrijdbepalingen) dat 
gebaseerd is op het internationale ITTF PTT-reglement en de organisatiebepalingen. De spelers 
schikken zich naar de aanwijzingen van de scheidsrechter(s).  
 

2 DEELNAME AAN G-CIRCUIT 

2.1. Speeldata 
De toernooidata van het seizoen worden op uiterlijk 15 augustus per mail bekend gemaakt aan de 
sporttakverantwoordelijken.  
 
2.2. Rechtmatige deelname 
De speler is lid bij een erkende sportfederatie en voor deelname VK en/of BK beschikt hij/zij over een geldige 
nationale classificatie voor aanvang van de eerste wedstrijd. 
Een classificatieaanvraag verloopt cfr. de classificatiehandleiding.  
Bij deelname aan internationale competities is een nationale of zelfs een internationale classificatie verplicht.  
 
2.3. Inschrijving 
De inschrijvingsformulieren en uitnodiging worden uiterlijk 8 weken voor aanvang van de wedstrijd 
verstuurd naar alle clubs. De inschrijvingsdeadline wordt steeds vermeld in de uitnodiging en ligt ten laatste 
1 week voor de wedstrijddatum. Inschrijvingsbijdragen worden rechtstreeks overgemaakt naar de 
organiserende club en bedraagt 5€ per speler. Na betaling is de inschrijving pas definitief. 
 

3 WEDSTRIJDVERLOOP 

3.1. Aanwezigheid spelers 
Spelers melden zich op een competitiedag ten laatste 15 minuten voor de start van de eerste wedstrijd 
bij de wedstrijdtafel.  
 
3.2. Verwittigd forfait 
Het betaalde inschrijvingsgeld wordt enkel terug gestort bij een gewettigde afwezigheid, d.i. wanneer een 
ziekenhuisbriefje aangetoond wordt of in geval van overmacht, mits het aantonen van een bewijsstuk. 
 
 

4 ACCOMODATIE 

5.1. Accommodatie 
- De accommodatie moet rolstoeltoegankelijk zijn. 

 
- Voor elk toernooi, Vlaams of Belgisch kampioenschap, georganiseerd door Parantee-Psylos 

vzw of LHF asbl dient de organisator zich te houden aan het daarvoor opgestelde draaiboek. 
 

- Voor de zittende spelers voorziet de organisator aangepaste tafels. Indien er tussen de poten 
van de tafel een dwarslat aanwezig is, dan moet deze minimaal 30 cm verwijderd zijn van de 
achterste bovenrand van de tafel (dit is dus minimaal 30 cm dieper naar binnen liggen).  
Zowel voor toernooien als voor Vlaamse en Belgische kampioenschappen dient een minimum 
van vier aangepaste tafels voor de zittende tafeltennissers aanwezig te zijn. 
 
 
 
 

https://www.parantee-psylos.be/classificatie
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5 VLAAMS KAMPIOENSCHAP 

a) Het Vlaams kampioenschap kan jaarlijks georganiseerd worden. 

b) Er wordt niet volgens klasse gespeeld, wel via de indeling van staande- en zittende spelers. 

c) Er wordt volgens het poulesysteem gespeeld. Een speler kan maximum aan vier reeksen 

deelnemen, d.w.z. met keuze uit enkel, enkel open, dubbel, dubbel gemengd of dubbel open. 

d) In de resultaten wordt er een opsplitsing gemaakt tussen dames en heren 

e) Per reeks zijn er medailles voorzien 

6 BELGISCH KAMPIOENSCHAP 

a) Het Belgisch kampioenschap wordt jaarlijks georganiseerd. 

b) Er moeten steeds minimaal vijf spelers per reeks zijn en er wordt nooit volgens een 

handicapklasse gespeeld. Bij een tekort aan spelers, kan een lagere reeks bij een hogere reeks 

toegevoegd worden (uitzondering: zie punt f). 

c) Per klassement wordt er een kampioenschap enkel georganiseerd. 

d) Er wordt zowel een open reeks enkel als dubbel georganiseerd waarbij staande en zittende 

spelers worden opgesplitst. 

e) De organisator voorziet een reeks dubbel gemengd en een dubbel dames, onafhankelijk van 

het aantal deelnemers. 

f) Spelers die in klassementreeksen tegen elkaar uitkomen, mogen in de open reeks niet direct 

tegenover elkaar staan. 

g) Tijdens het BK wordt er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. 

h) Een speler kan aan maximum drie reeksen deelnemen. 

i) In de resultaten wordt er een opsplitsing gemaakt tussen dames en heren 

j) Per reeks zijn er medailles voorzien 

7 BETALINGEN 

Verschuldigde bedragen, van welke aard ook, dienen te worden overgeschreven op rekeningnummer 
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos vzw, binnen de maand na de schriftelijke uitnodiging tot 
betalen (tenzij anders voorzien). 

8 OPMERKINGEN 

Opmerkingen, feedback en suggesties, die geen directe betrekking hebben op het resultaat 
van een specifieke wedstrijd, kunnen op constructieve wijze en zonder speciale procedure 
steeds bij de competitiemanager, de manager officials, de bevoegde medewerker of het 
secretariaat van Parantee-Psylos worden ingediend. Deze worden binnen redelijke termijn 
effectief besproken en teruggekoppeld met de indiener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitiemanager 
  

 Martin Schreyen 

 T.: 0494 87 97 82 
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 martin.schreyen@scarlet.be 

 
 
Medewerker Parantee-Psylos 

 
 Bas Van Dycke 

 T.: 09 243 11 78 

 bas.vandycke@parantee-psylos.be 

 


