Competitiereglement
Artikel 1
Dit reglement gaat over de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 5 van de
Statuten.
COMPETITIE
Artikel 2
De competitie wordt gespeeld in de avonduren van maandag tot en met vrijdag. In de perioden
waarin geen competitiewedstrijden zijn gepland, kunnen inhaalwedstrijden e.d. worden vastgesteld.
Artikel 3
De competitiewedstrijden worden gespeeld tussen teams van ten minste twee en ten hoogste drie
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde directe lid.
Artikel 4
De teams zijn ingedeeld in klassen.
Artikel 5
1. Vóór de aanvang van de tweede competitiehelft maakt het bestuur de promotiedegradatieregeling bekend. Daarbij wordt ook vastgesteld welke klassering in de eindstand
bepalend is voor de aanwijzing van de kampioen, de promovendi en de degradanten.
2. Het programma van de promotie-degradatiewedstrijden wordt zo spoedig mogelijk na afloop van
de competitie bekendgemaakt.
COMPETITIELEIDING
Artikel 6
De leiding van de competitie berust bij de Competitieleider (CL).
AANMELDING VAN LEDEN
Artikel 7
Telkens vóór een door het bestuur te bepalen datum doen de directe leden aan het bestuur opgave
van alle indirecte leden. De opgave is ingedeeld in teams met vermelding van teamnummer, klasse
en registratienummer. Een indirect lid mag slechts in één team worden ingedeeld. Het laagste
teamnummer per klasse wordt gegeven aan het team met het hoogste teampercentage. De opgave
vindt plaats op daarvoor bestemde formulieren.
Artikel 8
1. Indirecte leden worden ingedeeld in dezelfde klasse als die, waarin zij in de voorafgaande
competitie hebben gespeeld, met inachtneming van het promotie- en/of degradatieresultaat.
2. Het bestuur kan aan een indirect lid van het gestelde in lid 1 dispensatie verlenen. Dat is mogelijk
als het behaalde percentage in de voorafgaande competitie in ten minste 50% van het aantal
competitiewedstrijden lager is dan 45%. Het indirecte lid kan dan één klasse lager worden
ingedeeld.
3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het gestelde in lid 2.
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DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 9
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn
aangemeld.
Artikel 10
Indirecte leden mogen invallen in andere teams. Daarbij geldt:
1. Invallen mag alleen in een team met een lager teamnummer.
2. Heeft iemand tijdens een helft van de competitie drie maal ingevallen, dan mag hij gedurende de
rest van die helft slechts uitkomen in het team met het hoogste teamnummer waarin hij was
ingevallen of in die met een nog lager teamnummer.
3. Bij verplaatsing naar een team met een lager teamnummer blijven de wedstrijden, gespeeld in
teams met een nog lager teamnummer, meetellen voor het in lid 2 bepaalde.
4. Invallen geldt voor een hele wedstrijd en niet later dan 15 minuten na het einde van de laatste
set die gespeeld kan worden.
Artikel 11
Indirecte leden die zijn aangemeld ná de aanvang van de tweede helft van de competitie, mogen
alleen aan promotie-degradatiewedstrijden deelnemen als zij in ten minste 25% van het totaalaantal
wedstrijden van de competitie hebben meegespeeld.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, worden de door hem
gespeelde sets, eventueel ook het dubbelspel, als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd
wordt door de CL gecorrigeerd.
Artikel 13
Bij terugtrekken van een team, ook als dat gebeurt voordat de competitie is begonnen, meldt het
directe lid dat schriftelijk en gemotiveerd aan de CL. Het team heeft dan de gespeelde en nog te
spelen wedstrijden met 10-0 verloren. Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
Per twee ingeschreven teams is per speelavond ten minste één speeltafel beschikbaar.
Artikel 15
De speelruimten voldoen aan redelijke eisen voor het spelen van tafeltennis. Als de vloer kans biedt
op uitglijden wordt een natte dweil neergelegd. Tussen de lange kanten van twee tafels is ten minste
1,50 m vrije ruimte. Achter de korte kanten is die ten minste 2,50 m. Een volledig ingerichte EHBOtrommel is aanwezig.
Artikel 16
Waar in de artikelen 14 en 15 verschil van interpretatie of inzicht mogelijk is, beslist het bestuur.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 17
1. De hoofdkleur van een shirt, broek of rok -met uitzondering van de kraag en mouwen van het
shirt- verschilt duidelijk van de kleur van de bal die gebruikt wordt.
2. Voor het schoeisel houden spelers zich aan de bepalingen van het ontvangende directe lid.
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HET SPEL
Artikel 18
Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels, met uitzondering van de artikelen 2.11.1,
2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1, 2.15.3, 3.4.4.1, 3.4.4.1.1 en 3.4.4.1.2. Deze zijn vervangen door
de artikelen, zoals vermeld in bijlage A die deel uitmaakt van dit Reglement.
Artikel 19
In de competitie speelt elk team een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn klasse of
afdeling. Promotie-degradatiewedstrijden vinden zo nodig plaats in neutrale ruimten.
Artikel 20
Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld in negen enkelspelen en een dubbelspel. Elke speler
speelt een enkelspel tegen elke speler van het andere team; twee spelers van elk team spelen het
dubbelspel.
Artikel 21
Een set bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie games; de set wordt gewonnen door die
speler die het eerst twee games heeft gewonnen.
Artikel 22
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend. De klassering van de teams wordt opgemaakt
aan de hand van het aantal behaalde setpunten.
Artikel 23
Eén van de spelers van elk team treedt op als aanvoerder. De aanvoerder:
1. vult de wedstrijdkaart in en ondertekent die;
2. controleert de legitimatiekaarten van de tegenstanders;
3. geeft bij thuiswedstrijden als eerste op de wedstrijdkaart de volgorde aan waarin de spelers van
zijn team gaan spelen.
Artikel 24
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de spelers van beide teams. De beslissingen van de
scheidsrechter zijn bindend, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 26. Elke speler mag in
elke set éénmaal de vervanging van een scheidsrechter eisen.
Artikel 25
Eindigen in de rangschikking twee of meer teams gelijk dan is het onderlinge resultaat van de
gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met toepassing van het game- of puntengemiddelde. Is
ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
PROTESTEN
Artikel 26
Als een teamaanvoerder twijfelt aan de juistheid van een uitslag, en in dat geval alleen, kan hij
protest aantekenen.
Artikel 27
Een protest wordt vermeld op de wedstrijdkaart. Het wordt bovendien binnen drie dagen na de
wedstrijd schriftelijk gemeld aan het bestuur. Dit doet het directe lid. De melding bevat:
1. de datum en plaats van de wedstrijd;
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2. de namen van de betrokken directe leden, indirecte leden en scheidsrechter(s);
3. een omschrijving van het feit waartegen en de motieven waarop geprotesteerd wordt.
Artikel 28
Als het protest ontvankelijk is legt het bestuur het voor aan de protestcommissie. Deze verricht het
onderzoek en hoort zo nodig de partijen.
Artikel 29
De protestcommissie deelt binnen twee weken na ontvangst van het protest de uitslag van het
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het
bestuur is bindend voor alle partijen.
STAKEN
Artikel 30
Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt een wedstrijd gestaakt. Bijzondere
omstandigheden kunnen zijn opgelopen letsel, defectgeraakt materiaal of sluiting van de speelruimte
voordat de wedstrijd is voltooid. Vermoeidheid en uitvloeisels van een vóór de wedstrijd reeds
aanwezige ziekte zijn geen reden tot staking. Van de noodzaak tot staking moet overeenstemming
bestaan tussen beide aanvoerders, anders wordt gehandeld volgens artikel 31. De staking wordt
gemeld aan de CL die daarna beslist over de afwikkeling.
Artikel 31
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt het bestuur die zaak voor aan de protestcommissie.
Deze verricht een onderzoek naar de toedracht die tot de staking heeft geleid en hoort zo nodig de
partijen. De protestcommissie deelt binnen twee weken de uitslag van het onderzoek schriftelijk
mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend voor
alle partijen.
Artikel 32
Van een staking wordt melding gemaakt op de wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de
reden tot staking was.
UITSTEL
Artikel 33
In bijzondere omstandigheden kan een wedstrijd worden uitgesteld. Het uitstel wordt ten minste
drie dagen tevoren, gemotiveerd, aangevraagd bij de CL. Deze beoordeelt de aanvraag en beslist
daarop. Bij toegekend uitstel stelt de CL een nieuwe datum vast en informeert beide directe leden
daarover.
Artikel 34
1. Als een uitstelaanvraag niet wordt toegekend kunnen beide teams overeenkomen de
wedstrijddatum te verplaatsen. Die nieuwe datum ligt ten hoogste twee weken na de
oorspronkelijke datum.
2. Het team, dat hiertoe het initiatief neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de CL. Deze
kan, in het belang van een behoorlijk competitieverloop, alsnog afwijzend of anders beslissen.
3. Het initiatiefnemende team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe datum.
Als deze ligt na genoemde twee weken wordt dat team alsnog geacht niet te zijn opgekomen.
4. Het initiatiefnemende team meldt de nieuwe datum onmiddellijk aan de CL. Deze bevestigt de
nieuwe datum aan beide directe leden, waarmee die nieuwe datum is vastgesteld.
5. Uitstel tot na de laatste speeldag van de competitie kan niet.
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NIET OPKOMEN
Artikel 35
Als een team 30 minuten na het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht niet te
zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt door het andere team vermeld op de wedstrijdkaart.
Artikel 36
Als op het vastgestelde aanvangsuur één of beide teams onvolledig is (zijn), dan worden de sets die
gespeeld kunnen worden, gespeeld. Is (zijn) de ontbrekende speler(s) 15 minuten na de laatste set
nog niet aanwezig, dan wordt hij (worden zij) geacht zijn (hun) sets tegen de aanwezige spelers in
twee games te hebben verloren.
Artikel 37
Zijn van een team minder dan twee spelers aanwezig, dan wordt het team geacht niet te zijn
opgekomen.
Artikel 38
Als een team niet opkomt worden aan dat team 10 punten in mindering toegekend en wordt de
wedstrijddatum door de CL opnieuw vastgesteld. Komt een team in dezelfde competitie voor de
tweede maal niet op, dan kan dat team door het bestuur uit die competitie worden genomen.
Artikel 39
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig bericht aan de CL en de tegenstander. Gebeurt dat
niet, dan kan het bestuur, naast de in artikel 38 vermelde maatregel, een boete opleggen.
WEDSTRIJDKAART
Artikel 40
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens vermeld: de namen van de spelers en hun
registratienummer, de game- en setuitslagen en de behaalde persoonlijke prestaties. Tevens wordt
aangegeven welke spelers het dubbelspel hebben gespeeld. De kaart wordt door beide aanvoerders
ondertekend.
Artikel 41
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team, zendt de wedstrijdkaart binnen
twee dagen aan de CL. Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan een
boete worden opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES
Artikel 42
Tegen opgelegde straffen en boetes kan de betrokkene binnen een week na bekendmaking daarvan
bezwaar maken bij het bestuur.
Artikel 43
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de eerstkomende ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 44
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.
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