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Deelname aan alle criteriums is gratis, behalve aan het Wafelcriterium (de gratis deelname aan
het criterium is gekoppeld aan de betalende deelname aan de wafelbak zelf).
Inschrijven is niet nodig voor het Startcriterium, Halloweencriterium, Krokuscriterium &
Paascriterium, maar wel verplicht voor het Dubbelcriterium en het Wafelcriterium.
Alle criteriums worden gespeeld, rekening houdend met de Sporta-klassementen. Deelnemers
die enkel een VTTL-klassement hebben, krijgen hun VTTL-klassement +1. Deelnemers zonder
klassement worden gelijkgesteld aan het klassement NG.
In alle criteriums wordt met voorgift gespeeld op basis van bovengenoemde klassementsindeling. Sets worden gespeeld tot 11 met twee punten verschil. Er wordt steeds gespeeld naar
twee gewonnen sets.

Er is geen maximum aantal deelnemers!
Elke deelnemer speelt 5 enkelwedstrijden per avond, ongeacht het aantal inschrijvingen.
o Idealiter speelt elkeen tegen 5 verschillende spelers. Occasioneel zou het kunnen dat je
twee keer tegen dezelfde tegenstander uitkomt op een avond.
Enkel bij SNTTC aangesloten spelers kunnen deelnemen aan deze criteriums.

Er kunnen maximum 24 ploegen deelnemen aan dit criterium.
Het criterium wordt gespeeld in een poulesysteem. De beste acht ploegen stoten door naar vier
kwartfinales, waarna twee halve finales en een finale volgen. Er wordt geen ‘kleine finale’
gespeeld.
Minstens één van de dubbelpartners moet een duidelijke link hebben met de club. Er wordt bij
het afsluiten van de inschrijvingen voorrang gegeven aan ploegen waarvan beide spelers een
link hebben met de club.

Het criterium wordt opgesplitst in twee aparte tornooien, afhankelijk van je klassement: een
dubbeltornooi voor NG-spelers en recreanten en een ‘alternatieve-paletten-tornooi’ voor
geklasseerde spelers (hardbat, broodplankjes, badsloefen...)
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Er kunnen maximum 24 ploegen deelnemen aan dit tornooi.
Het tornooi wordt gespeeld in een poulesysteem. De beste acht ploegen stoten door
naar vier kwartfinales, waarna twee halve finales en een finale volgen. Er wordt geen
‘kleine finale’ gespeeld.
Minstens één van de dubbelpartners moet een duidelijke link hebben met de club. Er
wordt bij het afsluiten van de inschrijvingen voorrang gegeven aan ploegen waarvan
beide spelers een link hebben met de club.
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Er kunnen maximum 24 spelers deelnemen aan dit tornooi.
Het tornooi wordt gespeeld in een poulesysteem. De beste acht spelers stoten door
naar vier kwartfinales, waarna twee halve finales en een finale volgen. Er wordt geen
‘kleine finale’ gespeeld.
Er wordt bij het afsluiten van de inschrijvingen voorrang gegeven aan spelers die een
link hebben met de club.

Er worden enkel punten voor de eindrangschikking gegeven aan spelers die aangesloten zijn bij
SNTTC (niet aan eventuele spelers, dubbelpartners van andere clubs of aan sympathisanten). Na
zes criteriums zal er één eindwinnaar zijn.
Er wordt per deelname aan een criterium sowieso één punt toegekend (MAX 6 punten)
De puntenverdeling op het Startcriterium, Halloweencriterium, Krokuscriterium &
Paascriterium is als volgt: 1 punt per gewonnen wedstrijd (MAX 5 punten per criterium).
De puntenverdeling op het Dubbelcriterium is als volgt: 1 punt per gewonnen wedstrijd (MAX 8
punten: maximum 5 punten in de poule, voor ploegen die doorstoten telkens 1 punt in de ¼finale, de ½-finale en de finale).
o Elke dubbelpartner die voldoet aan de criteria krijgt de punten die zijn/haar ploeg scoort
i.f.v. de eindrangschikking.
De puntenverdeling op het Wafelcriterium is als volgt: 1 punt per gewonnen wedstrijd (MAX 8
punten: maximum 5 punten in de poule, voor ploegen1/spelers2 die doorstoten telkens 1 punt in
de ¼-finale, de ½-finale en de finale).
o Elke dubbelpartner1 die voldoet aan de criteria krijgt de punten die zijn/haar ploeg
scoort i.f.v. de eindrangschikking.
o Elke speler2 die voldoet aan de criteria krijgt zijn/haar aantal punten i.f.v. de
eindrangschikking.
o De organisatie bekijkt i.f.v. het aantal inschrijvingen voor beide tornooien of er
verrekeningen moeten gebeuren. Zo willen we niet dat je door je klassement meer of
minder punten kan scoren i.f.v. de eindrangschikking.

