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Uitgave december 2009

Hoofdstuk 1 Begrippen
Artikel 1 Algemeen
Evenement:
Toernooi:

Wedstrijd:
Meerkamp:

Evenementenseizoen:
Bondsvertegenwoordiger:

Toernooileider:

Wedstrijdleiding:

Hoofdbestuur:
Afdelingsbestuur:
Toernooilicentie:

Bondsscheidsrechter:

een toernooi, een wedstrijd, een meerkamp.
een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen, dat binnen een
vastgesteld tijdsbestek wordt gespeeld en waaraan bij aanvang meer
dan twee deelnemers, twee paar deelnemers of meer dan twee
teams behorende tot meer dan twee verenigingen deelnemen.
een ontmoeting tussen twee deelnemers, twee paren deelnemers of
twee teams. Een team kan bestaan uit twee of meer spelers.
een wedstrijdenreeks waaraan drie of meer personen deelnemen,
waarbij alle deelnemers ten minste éénmaal in een wedstrijd tegen
elkaar uitkomen.
het tijdvak van 1 juli t/m 30 juni.
door het Hoofdbestuur of het betrokken afdelingsbestuur benoemde
bondsfunctionaris als bedoeld in artikel 35 Algemeen Reglement die
is belast met het toezicht op de organisatie en het verloop van een
evenement. Een Bondsvertegenwoordiger is een meerderjarig
NTTB-lid dat aan de in dit reglement voor het betreffende evenement
gestelde eisen voldoet. Indien de Bondsvertegenwoordiger niet aan
de gestelde eisen voldoet kan het Hoofdbestuur daarvoor
dispensatie verlenen.
een door de organisator aan te wijzen meerderjarig NTTB-lid, dat
met de algehele leiding van het evenement is belast. Deze
toernooileider dient in bezit te zijn van het NTTB-diploma
Toernooileider dat benodigd is voor het desbetreffende evenement.
Indien de toernooileider niet in het bezit is van het benodigde
diploma Toernooileider moet de toernooileider dispensatie hebben
verkregen van het Hoofdbestuur of het betrokken Afdelingsbestuur.
één of meerdere door de organisator aan te wijzen natuurlijke
personen, aan wie de toernooileider de uitvoering van de wedstrijdtechnische onderdelen van een evenement heeft gedelegeerd.
Het Hoofdbestuur zoals omschreven in artikel 14 Statuten.
Het Afdelingsbestuur zoals omschreven in artikel 29 Statuten.
Een van bondswege verstrekte aanduiding van de speelsterkte. die
in de ledenadministratie van de NTTB wordt geregistreerd en door
het Hoofdbestuur of het betrokken Afdelingsbestuur wordt
gepubliceerd.
Een NTTB-lid dat voldoet aan de eisen gesteld om te kunnen
optreden als bondsscheidsrechter.

Hoofdstuk 2 Soorten evenementen
Artikel 2 Indeling van en deelname aan evenementen
1. I-evenementen: Internationale evenementen in Nederland
2. N-evenementen
Nationale evenementen, georganiseerd op initiatief van de NTTB, waarbij wordt
gespeeld volgens NTTB-reglementering. Binnen deze groep worden onderscheiden
•

N-I-evenementen
Nationale evenementen waar gespeeld wordt volgens internationale regels.
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N-S-evenementen
Nationale evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. sporters met een
beperking)
• N-X-evenementen
Nationale evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden
gespeeld/georganiseerd.
3. O-evenementen
Overige evenementen, waarbij wordt gespeeld volgens NTTB-reglementering. Binnen
deze groep worden onderscheiden:
• O-A-evenementen
Overige evenementen die binnen één afdeling worden georganiseerd.
• O-L-evenementen
Overige evenementen die open zijn voor deelnemers uit meer dan één afdeling of
alle afdelingen
• O-S-evenementen
Overige evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. sporters met een
beperking)
• O-X-evenementen
Overige evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden
gespeeld/georganiseerd.
4. Combinaties van evenementen zijn mogelijk. De specificatie voor deelname wordt
geregeld in de uitnodiging tot inschrijving.
•

Artikel 3 Beperkingen ten aanzien van deelname
1. Aan een I-, N-, N-S- en N-X- of O-L-, O-S- en O-X-evenement kunnen door het Hoofdbestuur of de organisator beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de deelname als
bedoeld in artikel 2. Door de organisator in te stellen beperkingen dienen goedgekeurd te
worden door het Hoofdbestuur.
2. Aan een O-A-evenement kunnen door het betrokken Afdelingsbestuur of de organisator
beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de deelname als bedoeld in artikel 2. Door
de organisator in te stellen beperkingen dienen goedgekeurd te worden door het betrokken
Afdelingsbestuur.
Hoofdstuk 3 Organisatie van evenementen
Artikel 4 Organisator
Organisator van een evenement kan zijn:
1. het Hoofdbestuur
2. een Afdelingsbestuur
3. een lid-vereniging
4. een meerderjarig NTTB-lid;
5. een meerderjarige natuurlijke persoon niet lid zijnde van de NTTB;
6. een rechtspersoon niet lid zijnde van de NTTB.
Het Hoofdbestuur danwel het Afdelingsbestuur kan de organisatoren genoemd onder de leden
5 en 6 toestaan een niet-NTTB-lid als toernooileider en/of wedstrijdleiding aan te stellen.
Artikel 5 Toestemming voor organisatie
1. Voor het organiseren van een I-, N-, N-I, N-S- of O-L-, O-S- evenement is de toestemming
vereist van het Hoofdbestuur. Toestemming wordt in beginsel verleend als aan de
voorwaarden die zijn opgenomen in het handboek Toernooiorganisatie is voldaan.
2. Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde
evenementen behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op
andere dan door de ETTU en/of de ITTF vastgestelde data, de toestemming van het
hoofdbestuur.
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3. Voor het organiseren van een O-A-evenement is de toestemming vereist van de betrokken
Afdelingsbesturen.
Artikel 6 Evenementenagenda
Het Hoofdbestuur publiceert ten minste éénmaal per jaar op een door hem te bepalen tijdstip
een evenementenagenda. Op deze agenda worden minimaal de I-, N-, N-I-, N-S- en O-L, O-Sevenementen vermeld.
Artikel 7 Uitnodiging tot inschrijving
De organisator is verplicht een evenement via een uitnodiging tot inschrijving aan te kondigen.
Deze uitnodiging dient voordat die door de organisator wordt verzonden, door het Hoofdbestuur respectievelijk het betrokken Afdelingsbestuur te worden goedgekeurd. In deze uitnodiging dienen ten minste de bepalingen te worden vermeld welke in de voor dit evenement
geldende handboeken zijn opgenomen. Deze bepalingen zijn bindend voor het gehele
evenement.
Hoofdstuk 4 Bevoegdheden
Artiel 8 Reglementering
1. Op alle I-, N-., N-I-, N-S- en O-L- en O-S-evenementen zijn dit reglement en de hieraan
verbonden handboeken van toepassing. Dit reglement en de hieraan verbonden
handboeken zijn eveneens van toepassing op evenementen met buitenlandse deelname,
tenzij het evenement wordt georganiseerd door ITTF en/of ETTU, of wordt gespeeld onder
auspiciën van de ITTF of de ETTU. De reglementen van ITTF en/of ETTU zijn dan
bepalend.
2. Bij een O-A-evenement is het betrokken Afdelingsbestuur bevoegd één of meerdere
bepalingen van dit reglement en/of de hieraan verbonden handboeken voor dat evenement
buiten toepassing te laten.
Artikel 9 Toezicht op de organisatie
Gedurende de organisatie van een evenement wordt de NTTB vertegenwoordigd door een
bondsvertegenwoordiger als bedoeld in artikel 1.
Artikel 10 Aanwijzing bondsvertegenwoordiger
1. De organisator van een I-, N-, N-I-, N-S- of O-L-, O-S-evenement krijgt, tegelijk met de toestemming tot het houden van het evenement, door het Hoofdbestuur een bondsvertegenwoordiger toegewezen.
2. De organisator van een O-A-evenement krijgt, tegelijk met de toestemming tot het houden
van het evenement, door het betrokken Afdelingsbestuur een bondsvertegenwoordiger
toegewezen.
Artikel 11 Taak bondsvertegenwoordiger
De taak van de bondsvertegenwoordiger is het er op toezien dat de belangen van de NTTB en
van zijn leden worden behartigd en dat de reglementen van de NTTB en, voor zover van
toepassing, de ITTF- en/of ETTU-reglementen worden nageleefd. De bondsvertegenwoordiger
begeleidt het evenement en heeft bij I-, N-, N-I-, N-S- en O-L-, O-S--evenementen in dat kader
de in de hoofdstukken 3.3.1. en 3.3.3. van de Spelregels genoemde en van de letter 'C'
voorziene taken. Bij O-A-evenementen heeft de bondsvertegenwoordiger de in de
hoofdstukken 3.3.1. en 3.3.3. van de Spelregels genoemde en van de letter 'D' voorziene
taken.
Artikel 12 Eisen aan een bondsvertegenwoordiger
1. Een bondsvertegenwoordiger bij een I-, N-, N-I-, N-S- of O-L-, O-S-evenement dient in bezit
te zijn van het voor het betreffende evenement vereiste NTTB-diploma Toernooileider, het
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ITTF-diploma Referee of moet een daaraan gelijkwaardige opleiding binnen de NTTB met
goed gevolg hebben voltooid. Een bondsvertegenwoordiger bij een I- of N-evenement,
waarbij alle wedstrijden worden geleid door bondsscheidsrechters, dient in het bezit te zijn
van het ITTF-scheidsrechtersdiploma.
2. Een bondsvertegenwoordiger bij een O-A-evenement dient te beschikken over voldoende
kennis en ervaring om zijn taken uit te oefenen, zulks ter beoordeling van het betrokken
Afdelingsbestuur.
3. Het Hoofdbestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli een lijst op van bondsvertegenwoordigers. De
afdelingsbesturen stellen jaarlijks een aanvullende lijst op van bondsvertegenwoordigers die
bij O-A-evenementen als bondsvertegenwoordiger kunnen optreden.
4. Bij een OA-evenement kan het betrokken Afdelingsbestuur een meerderjarig NTTB-lid, niet
voorkomend op de in lid 3 genoemde lijsten, éénmalig voor dat evenement machtigen om
als bondsvertegenwoordiger bij dit evenement op te treden.
Artikel 13 Bevoegdheid bondsvertegenwoordiger
De beslissingen van de bondsvertegenwoordiger inzake de uitleg van de reglementen zijn
bindend. Indien de bondsvertegenwoordiger bij de uitvoering van zijn taak belemmerd wordt
c.q. indien de toernooileider weigert door hem gegeven aanwijzingen op te volgen, heeft de
bondsvertegenwoordiger het recht om het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
De consequenties van een dergelijke afgelasting komen voor rekening van de organisator van
het evenement.
Artikel 14 Leiding van wedstrijden door bondsscheidsrechters
De organisator kan het Hoofdbestuur verzoeken om wedstrijden door gediplomeerde scheidsrechters te laten leiden. Het Hoofdbestuur bepaalt of het verzoek kan worden ingewilligd en
wijst bij inwilliging deze scheidsrechters aan. De kosten van de scheidsrechters komen ten
laste van de organisator.
Artikel 15 Protesten deelnemer
Naast hetgeen in hoofdstuk 3.3.3. van de Spelregels is bepaald geldt dat tegen een beslissing
van een toernooileider respectievelijk een scheidsrechter een deelnemer alleen kan protesteren bij de bondsvertegenwoordiger. Indien de deelnemer door de bondsvertegenwoordiger in
het gelijk wordt gesteld, geeft de bondsvertegenwoordiger aan of, en zo ja op welke wijze, de
gevolgen van de onjuiste beslissing ongedaan gemaakt dienen te worden.
Artikel 16 Verbod tot verder spelen
De toernooileider kan een deelnemer het spelen c.q. het verder spelen van één of meer wedstrijden van het evenement ontzeggen indien:
1. de deelnemer niet in bezit is van een geldig lidmaatschapsbewijs;
2. de deelnemer zich niet houdt aan een hem door de toernooileider gegeven aanwijzing en/of
opdracht;
3. een deelnemer zich onttrekt aan zijn plicht om een wedstrijd te leiden.
4. een deelnemer niet op de aangegeven aanvangstijd van de wedstrijd bij de tafel waarop de
wedstrijd gespeeld dient te worden aanwezig is.
5. een deelnemer strafbare handelingen en/of overtredingen pleegt zoals omschreven in de
artikelen 5 en 6 van het Tuchtreglement.
Een deelnemer die een verbod tot verder spelen heeft gekregen, wordt uit de uitslag van de
betreffende wedstrijd of meerkamp verwijderd. Resultaten uit eerdere onderdelen van het
evenement worden niet gewijzigd.
Artikel 17 Verbod tot deelname
Het is de bondsvertegenwoordiger en de toernooileider verboden om zelf deel te nemen aan
het evenement.
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Hoofdstuk 5 Financiële verplichtingen
Artikel 18 Toernooiheffing
1. De hoogte van de heffing voor een I-, een N-, N-I-, N-S-, N-X- en een O-L-, O-S-of O-Xevenement wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur.
2. De hoogte van de heffing voor een O-A-evenement wordt vastgesteld door het betrokken
Afdelingsbestuur.
3. De heffing wordt na afloop van het evenement voldaan door de organisator.
Artikel 19 Risico
Evenementen worden georganiseerd voor rekening en risico van de organisator tenzij het
Hoofdbestuur c.q. het betrokken Afdelingsbestuur vooraf schriftelijk met de organisator anders
is overeengekomen.
Hoofdstuk 6 Rechten en plichten van organisator en deelnemers
Artikel 20 Rechten en plichten
Voor alle deelnemers gelden gelijke voorwaarden voor deelname aan een evenement. Indien
hiervan wordt afgeweken, moet dit worden vermeld in de in artikel 7 genoemde uitnodiging tot
inschrijving.
Artikel 21 Verplichtingen bij inschrijving
De inschrijving dient door de deelnemer zelf of namens hem door zijn vereniging te geschieden. De organisator kan schriftelijke inschrijving verplicht stellen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving.
Inschrijving voor een evenement verplicht tot deelname met alle rechten en financiële en administratieve verplichtingen van dien.
Artikel 22 Weigeren inschrijving
De toernooileider heeft het recht na overleg met de bondsvertegenwoordiger een inschrijving
te weigeren. De inschrijver ontvangt van de organisator een kennisgeving van de weigering,
met vermelding van de reden(en); indien de inschrijving wordt geweigerd, dient het eventueel
betaalde inschrijfgeld te worden gerestitueerd.
De toernooileider is verplicht een inschrijving te weigeren indien een inschrijver een
speelverbod voor toernooien is opgelegd door de Tuchtcommissie, het Hoofdbestuur of een
ander daartoe bevoegd orgaan van de NTTB. In die gevallen hoeft het eventueel betaalde
inschrijfgeld niet te worden gerestitueerd.
Artikel 23 Tonen toernooilicentie
Elk lid is verplicht zijn lidmaatschapsbewijs tijdens het evenement op eerste verzoek van de
toernooileider, bondsvertegenwoordiger of scheidsrechter te tonen.
Artikel 24 Gratis toegang
Organisatoren van evenementen zijn verplicht op verzoek van de betreffende vereniging c.q.
groep van verenigingen of afdeling, de begeleiders van jeugdleden in het bezit te stellen van
ten minste één gratis toegangsbewijs per vijf deelnemende jeugdleden. De houder van dit
toegangsbewijs dient de richtlijnen van de toernooileider op te volgen.
Artikel 25 Leiden van wedstrijden
De toernooileider kan iedere deelnemer verplichten tot het leiden van wedstrijden.
Hoofdstuk 7 Handboeken en richtlijnen
Artikel 26 Roken
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In de accommodatie waarin evenementen als bedoeld in dit reglement worden georganiseerd
mag niet worden gerookt. Deze verplichting geldt niet in afsluitbare, uitsluitend voor het roken
van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide ruimten.
Artikel 27 Handboeken en richtlijnen
1. De organisator van een evenement wordt geacht de hieronder vermelde handboeken toe te
passen:
1. Handboek Meerkampen;
2. Handboek Toernooi-organisatie;
3. Handboek Toernooivormen en Toernooischema's.
Hoofdstuk 8 Uitslagen van wedstrijden
Artikel 28 Uitslagen
De uitslag van een toernooi, wedstrijd of meerkamp wordt bepaald volgens de in de Spelregels
en het Handboek Meerkampen vastgestelde regels.
Hoofdstuk 9 Slot
Artikel 29 Beslissing Hoofdbestuur
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur. Indien tijdens een evenement zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor dat evenement éénmalig de
bondsvertegenwoordiger. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet voorzag alsmede
zijn beslissing aan het Hoofdbestuur.
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