Provinciaal 3-delig Jeugdliga 2017-2018
Reglement
Indeling van de spelers
✓
✓
✓
✓

De spelers in de reeksen “Dames” en “Heren” zijn van geboortejaar 2000 of jonger.
De spelers in de reeks “-12” (jongens en meisjes gemengd) zijn van geboortejaar 2006 of jonger.
Enkel voor spelers aangesloten bij VTTL.
Om de hoogste reeks van “Dames” en “Heren” interessanter te maken, bestaat de kans dat er een sparring van hoger
niveau zal deelnemen. Deze kan geen prijzen winnen maar zal wel meetellen voor de “kaart”.

Fase 1
✓ Heren: de 32 hoogst geklasseerde spelers (met voorrang van leeftijd bij gelijk klassement) zijn rechtstreeks geplaatst in
de eerste 2 afdelingen.
✓ Dames: worden ingedeeld in afdelingen volgens klassement (met voorrang van leeftijd bij gelijk klassement).
✓ Al de rest wordt gemengd ingedeeld in aparte kleine poules en zullen spelen voor kwalificatie. -12 jarigen kunnen zich
ook kwalificeren voor de heren of dames afdelingen, als ze hoog genoeg eindigen.

Fase 2 en 3
✓ Iedereen wordt vanaf de 2de fase ingedeeld in afdelingen van 8. Dit zal gebeuren volgens de resultaten van de 1e fase.
✓ Er is een reeks “Dames” (1-2 afdelingen), een reeks “Heren” (3 afdelingen) en een reeks “-12” (2 afdelingen).

Stijgen en dalen
Iedereen zal vanaf fase2 spelen in één grote poule van 8 spelers. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de organisatie
een mooi schema per poule/speler kan maken zodat iedereen weet waar en wanneer hij moet spelen/tellen. Het aantal
stijgers en dalers zal afhangen van het aantal poules bij de Heren.
Opmerkingen:
Een afwezige speler daalt automatisch. Een speler van geboortejaar 2006 of jonger kan nog zakken vanuit de Dames of
Heren naar de -12. Oudere spelers kunnen niet dalen uit Heren of Dames en vallen dus uit. Voor de plaatsen die vrijkomen
in laagste afdelingen worden reserves opgevist. Het reglement kan nog veranderen afhankelijk van het aantal deelnemers.

3 Fases
✓ Eerste fase: zondag 17 september 2017, sporthal De Kluize te Scheldewindeke. Let op, indien er veel inschrijvingen zijn
zullen de 32 rechtstreeks geplaatsten spelen in het lokaal van TTC Merelbeke, daar zal de organisatie tijdig over
communiceren.
✓ Tweede fase: zondag 26 november 2017, lokaal nog te bepalen
✓ Derde fase: zondag 25 maart 2018, lokaal nog te bepalen
✓ De wedstrijden starten om 10.00 uur en er wordt verwacht dat de deelnemers zich aanmelden tussen 9.00 uur 9.30
uur. Het einde is voorzien rond om 17u00. Afmelden kan tot op de dag van het tornooi tot 09u15 op 0473/52.55.75.

Inschrijven ( trofee voor de grootste club op de eerste fase)
✓ Tot 13 september 2017.
✓ Bij voorkeur via de website http://competitie.vttl.be( de allereerste keer moet je je wel registreren), ofwel per mail
bjornneirinck@hotmail.com met vermelding van naam, klassement en club.
✓ Inschrijvingsgeld: 1e fase = gratis. 2de fase = €5 en 3de fase = €5. Vanaf de 2e fase kan men per reeks prijzen winnen.
✓ Er zal ook een jeugd ranking worden opgesteld en dit voor alle leeftijdscategorieën jongens en meisjes. Bijvoorbeeld: de
1ste junior zal 20ptn verdienen, de 2de junior 18ptn, enzovoort. Iedere deelnemer krijgt minstens 2ptn. De speler met
het meeste punten na de 3de fase wint dan het regelmatigheidscriterium in zijn/haar leeftijdscategorie. De top 3 van
elke categorie krijgt een prijs.
✓ Men schrijft in voor 1e fase en in geval van kwalificatie wordt men automatisch verwacht op de volgende fase(s).
✓ Maximaal aantal deelnemers bij fase 1 is ongelimiteerd. Vanaf fase 2: 32 tot 40 heren, 8 tot 16 dames en 16 -12 jarigen
(gemengd).

De grootste club ( met het grootste aantal deelnemers) op de eerste fase ontvangt een trofee.

