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PROGRAMMA
17.00 u – 17.45 u

Aanmelden, opwarmen

18 u

Start tornooi

22.00 u

Einde + Prijsuitreiking

TORNOOI VERLOOP
Op het tornooi kan iedereen, ongeacht hun klassement, bij elkaar in de poule belanden. Er
wordt dan ook gespeeld met een voorgiftsysteem. Een hoger geklasseerde speler moet
punten voorgeven op een lager geklasseerde speler. Het aantal punten wordt bepaald a.d.h.v.
de officiële voorgifttabel (achteraan toegevoegd aan deze bundel)
In de eerste ronde wordt er in poules gewerkt. Bij de poules wordt een wedstrijd gespeeld tot
en met twee winnende sets (max drie sets per wedstrijd). Van elke poule gaan telkens de
beste twee door naar de volgende ronde. Elke poule krijgt een balpen en tabellen om de
scores op te schrijven. De scheidsrechter is telkens iemand uit de poule die niet moet spelen.
We verwachten uiteraard van iedereen fair play.
In de tweede ronde wordt er met het systeem van rechtstreekse uitschakeling gewerkt. Wie
verliest, ligt uit het tornooi. Elke winnaar van een poule komt uit tegen de 2de van een andere
poule (en vice versa). Wedstrijden worden nu gespeeld tot en met drie winnende sets (max
vijf sets per wedstrijd). De winnaars van elke wedstrijd spelen opnieuw tegen elkaar tot er nog
twee spelers overblijven die de finale spelen. Er wordt ook nog gespeeld voor de derde en
vierde plaats.
Er wordt gespeeld met het nieuwe type balletjes.
Veel succes!

BEKNOPTE REGLEMENTEN

-

Een set wordt gewonnen door de speler die het eerst 11 punten scoort
Een set kan enkel gewonnen worden met twee punten verschil. Er wordt dus telkens
verder gespeeld tot er twee punten verschil zijn (bv 12-10, 13-11, …).
Na elke set wordt er gewisseld van kant.
Om de twee opslagen wordt er gewisseld.

 Eten: zelf te voorzien of bij Taverne De Spuye (aan de ingang van het Sportcentrum)
Drank: Op de benedenverdieping zijn er drankautomaten

SLOTWOORD

Dank aan mr. Danny Decupere. Hij zorgt ervoor dat het tornooi in goede banen wordt geleid.
Vervolgens verdient ook KTTK Pingouin Leuven waarvan we materiaal mochten lenen een
woord van dank.
Tot slot bedanken we jullie, om ook dit jaar aanwezig te zijn.

