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Competitie reglement

HOOFDSTUK 1: ENKELSPEL

Artikel 1: De opslag
1.1

Uitvoering:

- De opslag moet beginnen met de bal stilliggend in de palm van de vrije hand. De
hand moet stilgehouden worden, open en vlak, met de vingers tegen elkaar en de
duim vrij.
- De vrije hand moet, terwijl ze in aanraking is met de bal in opslag, te allen tijde
boven het speelvlak worden gehouden en achter de eindelijn van de tafel van de
serveerder.
- Wanneer de bal daalt vanuit het hoogste punt van zijn baan moet de serveerder
hem dan op zulke wijze slaan dat de bal eerst zijn eigen tafelhelft raakt en daarna,
na rechtstreeks over of rond het net te zijn gepasseerd, de tafelhelft van de
ontvanger raakt. De bal dient tijdens de opslag steeds zichtbaar te blijven voor de
scheidsrechter en tegenstander. De serveerder tracht de bal zo recht als mogelijk
op te gooien.
- Het volledige bat moet zich boven het peil van het speelvlak achter de eindlijn
bevinden.



Voor de speler die niet in staat is de opslag op een traditionele manier uit te
voeren, mag de bal een keer op zijn tafelhelft botsen. Dit botsen is alleen
maar toegestaan op een opslagzone met een breedte van 20 cm voor de
eindlijn van de tafel.



Het begin van de opslag is in ieder geval hetzelfde, de bal ligt stil in de palm
van de hand om te vermijden dat er gebruik gemaakt wordt van een
botshoogte die de uitvoering van een directe slag toestaat.



Afwijking voor het opwerpen van de bal van minstens 16 cm van de handpalm.
In ieder geval moet de bal uit de handpalm opstijgen.
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1.2

Opslagfouten:
Als de serveerder de bal opwerpt met het duidelijke voornemen tot een opslag
over te gaan maar hem volledig mist als hij hem met zijn bat wil slaan, verliest hij
het punt.
Als de scheidsrechter twijfelt of de opslag van een speler juist is, mag de
scheidsrechter het spel onderbreken zonder een punt aan te rekenen. Hij
verwittigt de speler van de verplichting die hij heeft. Indien de volgende keren in
de loop van het spel de opslag nog twijfelachtig is, heeft de betreffende speler
geen recht meer op een speciale behandeling en verliest hij het punt.
De strikte inachtname van de opslagregel kan toegepast worden wanneer de
scheidsrechter een overduidelijk onbegrip vanwege de speler van het officiële
reglement vaststelt, ofwel een onmogelijkheid zich hiernaar door lichamelijke
ongeschiktheid te richten. Een onregelmatige opslag kan aangenomen worden
onder voorwaarde dat de serveerder hieruit geen voordeel trekt dat hem zou
toestaan het spel te winnen (bal verborgen in de hand, bal die eerst niet uit de hand
opstijgt.

1.3

Verandering van opslag:
Bij het enkelspel, na 2 punten, wordt de serveerder ontvanger en de ontvanger
wordt serveerder enzovoort tot aan het einde van de set of totdat de score 10-10
bereikt.
Vanaf de score 10-10 is er na ieder punt een verandering van opslag. De winnaar
van een set is diegene die het eerst een voorsprong van 2 punten op zijn
tegenspeler behaalt (bv. 10-12 of 24-22 of 32-30 ....).
Indien een speler niet op zijn beurt serveert wordt het spel tijdens de rally
stopgezet door de scheidsrechter. De scheidsrechter corrigeert de fout en de
correcte persoon serveert. Bij vaststelling na een rally wordt het spel voortgezet
en serveert diegene die moest serveren. Hier kan het dus gebeuren dat een speler
2 maal na elkaar serveert.
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1.4

Herneming van de opslag:
De opslag wordt hernomen:

- Indien de bal, gaande over of rond het net, het net of de netposten raakt, voor
zover overigens de opslag regelmatig was.

- Indien de bal de speelhelft van de serveerder raakt, vervolgens het net en door de
tegenstrever in de vlucht teruggeslagen wordt, zelfs buiten de tafel (voordat hij de
speelhelft van de tegenstrever raakt). De opslag wordt opnieuw gedaan want,
vanaf het moment dat hij het net raakte, kan de opslag niet meer als regelmatig
worden beschouwd.

- Indien de scheidsrechter van mening is dat door een incident waarvoor hij niet
verantwoordelijk is een speler niet tot een regelmatige opslag of terugslag kan
overgaan.

Artikel 2: Verloop van de wedstrijd
2.1

Punten: een speler verliest een punt:

- Indien zijn opslag niet regelmatig is (artikel 1).
- Indien zijn vrije hand het spelvlak raakt op het ogenblik dat de bal in het spel is.
- Indien hij de bal twee opeenvolgende keren slaat.
- Indien de bal twee keer zijn speelhelft raakt.
- Voor een incorrect of onsportief gedrag.

2.2

Aankondiging van de score:

- Door de scheidsrechter wordt de score aangekondigd zodra de bal niet meer in het
spel is en een punt gescoord werd.

- De scheidsrechter kondigt de score aan te beginnen met het aantal punten van de
serveerder, vervolgens van de ontvanger.
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2.3

Bal opnieuw te beginnen: Service te hernemen

- Als de opslag wordt gegeven op een moment dat de ontvanger niet klaar staat.
De serveerder wordt aangeraden niet te serveren voordat hij correct en
duidelijk de score gehoord heeft.

- Indien de bal gedurende het spel scheurt of breekt, waardoor hij niet door de
ontvanger kan worden teruggeslagen.

- Indien het spel onderbroken wordt tijdens een rally om een vergissing in de
volgorde of de speelheft te herstellen.

- Indien de speelvoorwaarden zodanig verstoord werden dat de scheidsrechter
van mening is dat zij een invloed hebben op het resultaat van het spelen van de
bal.

- Indien een andere bal dan de bal die gespeeld wordt in het spel komt. In dit
geval moet de scheidsrechter snel “bal te hernemen = let” aankondigen, zelfs
indien het schijnt dat hierdoor de spelers niet gestoord worden.
Indien echter een bal van een ander speelveld juist op het ogenblik dat een punt
gescoord werd, in het spel komt en indien de scheidsrechter van mening is dat dit
geen enkele invloed uitoefent op het verlies van het punt, moet hij niet “bal te
hernemen” aankondigen. Hij zal zinvol oordelen.
2.4

Verandering van speelhelft:
De speler die in een set op een speelhelft begon, begint in de volgende set op de
andere speelhelft. Dit tot het einde van de wedstrijd. In de laatste set van een
wedstrijd wisselen de spelers van speelhelft zodra een der spelers de score van 5
punten bereikt.

Artikel 3: Diverse voorvallen
3.1

Gedrag van de spelers:
De spelers moeten zich tegenover tegenspelers, officials en het publiek correct
gedragen. Iedere handeling die diskrediet op het tafeltennis of op de aangepaste
sport zou kunnen werpen, moet vermeden worden.
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Worden bestraft:

- Vrijwillige schade toegebracht aan de uitrusting zoals het breken van de bal, de
tafel met het bat slaan of met de voet schoppen.

- Overdreven schreeuwen of onbeschofte taal.
- Onvrijwillige schade toegebracht aan de uitrusting zijn voor de rekening van de
vereniging waarvan de overtreder lid is.

- Beroep doen op een oneerlijke en/of vertragende tactiek zoals de bal opzettelijk
uit de speelruimte slaan, of het niet inachtnemen van de raad die aan de spelers
betreffende de reglementering gegeven wordt.
SANCTIES:

- Bij de eerste inbreuk moet de scheidsrechter het spel onderbreken en de schuldige
speler een verwittiging geven en hem erop attent maken dat hij bij de eerste
herhaling een gele kaart zal krijgen.

- Indien gedurende dezelfde wedstrijd de speler opnieuw in dezelfde fout vervalt,
moet de scheidsrechter het spel onderbreken en de speler een gele kaart tonen,
bij herhaling geel-rood met de aftrek van een punt nadien geel- rood met de aftrek
van 2 punten.

- Indien de speler in zijn gedrag volhardt, zal de scheidsrechter besluiten om contact
op te nemen met de hoofdscheidsrechter die zal beslissen wat er met het verdere
verloop van de wedstrijd zal gebeuren.

 De hoofdscheidsrechter brengt onmiddellijk verslag uit bij de verantwoordelijken
van de manifestatie (regionaal, nationaal) die zullen besluiten of de speler
definitief of tijdelijk van de ontmoeting zal worden uitgesloten. De beslissingen zijn
onherroepelijk.

 De voorziene sancties zijn van toepassing op de drie divisies. Bij het toepassen van
het reglement moet de scheidsrechter rekening houden met het begrip van de
sporter.
3.2

Reglementaire stopzetting:
Iedere speler heeft recht op een rustperiode tussen ieder set van een wedstrijd.
Gedurende de rustperiodes moeten de spelers in het spelgebied blijven.
Toegestane periode: 1 min
De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat de gehele wedstrijd zonder
onderbreking verloopt, behalve de toegestane stopzettingen.
Onderbrekingen om zich af te drogen zijn om de 6 punten toegelaten. Let op voor
brillen. De interpretatie van de scheidsrechter is de enige juiste.
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Onderbrekingen moeten zo kort mogelijk worden gehouden en als de speler klaar
is om door te gaan wordt de andere speler verzocht het ook te doen (de
handdoeken worden in manden naast de scheidsrechter of onder de
tafeltennistafels gelegd). Maar bij een kwetsuur met bloed dient de speler zich
eerst te laten verzorgen en dient het bloed te worden verwijderd. Een speler heeft
recht op één onderbreking van maximum 10 minuten bij een kwetsuur voor zover
deze kwetsuur niet aanwezig was bij aanvang van de wedstrijd.
3.3

Raadgeving aan de spelers
Een speler mag gedurende elke reglementaire stopzetting (of elke andere
toegestane spelonderbreking=verwijderen) een raad ontvangen van een vooraf
aangeduide persoon (of vervanger) maar nooit gedurende een tijdelijke
onderbreking om zich af te drogen of bij het wisselen van speelveld in de loop van
de laatste set van een match.
Iedere poging raad te geven of het spel te beïnvloeden als een match begonnen is,
kan er toe leiden dat de coach een gele kaart (verwittiging) krijgt of een rode kaart
wanneer de coach hervalt in zijn slechte gewoonte. Een Rode kaart betekent
verwijderd worden uit het gezichtsveld van de speler. Hij/zij mag niet vervangen
worden.

3.4

Opschorting van het spel
De scheidsrechter mag een spel echter zo kort mogelijk opschorten ten gunste van
een speler die tijdelijk niet in staat is te spelen, onder voorwaarde dat deze
opschorting de tegenspeler niet kan benadelen. Dit met een maximum van 10
minuten.
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HOOFDSTUK 2: DUBBELSPEL

Artikel 1: Bijzondere bepalingen
1.1

Middellijn
Deze lijn heeft een breedte van 3mm en is evenwijdig met de zijlijnen van het
spelvlak. Zij verdeelt iedere speelhelft in twee gelijke halve speelhelften.

1.2

Half speelveld

- De middellijn verdeelt ieder speelveld in twee halve velden. Voor het tweetal dat
serveert, heet het halve rechterspeelveld ook halve rechterspeelveld van de
serveerder. Voor het ontvangen tweetal, heet het rechter halve speelveld (dat
diagonaal tegenover het voornoemde ligt) ook halve rechterspeelveld van de
ontvanger.

- Bij het uitvoeren van de opslag wordt de middellijn langs de kant van de ontvanger
beschouwd als deel uitmakend van het halve rechterspeelveld van de serveerder.
1.3 Het tweetal
Een dubbelspel bestaat uit vier spelers onderverdeeld in twee tweetallen.

Artikel 2: Keuze van de volgorde van het spel
2.1

In het dubbelspel moet de serveerder (A) eerst een reglementaire opslag doen, de
ontvanger (X) moet dan een reglementaire terugslag doen, de partner van de
serveerder (B) moet dan een reglementaire terugslag doen, de partner van de
ontvanger (Y) moet dan een reglementaire terugslag doen, waarna iedere speler
in deze volgorde (A-X-B-Y) om beurt een reglementaire terugslag moet doen.
Het tweetal dat het eerste in een willekeurige match moet serveren (A of B OF X
of Y), beslist welke speler die het zal doen.
In de eerste set van een wedstrijd moeten de tegenstrevers beslissen op welke
manier zij de partij zullen aanvangen nadat de serveerders hun keuze hebben
bekend gemaakt. In de volgende set van de wedstrijd worden de ontvangers
serveerders en is diegene die als eerste zal ontvangen dan bepaald door de keuze
van wie er zal serveren.

9
VERSIE: September 2017
© Special Olympics Belgium, 2017.
Alle rechten voorbehouden.

Reglement Special Olympics Belgium

Tafeltennis

In de laatst mogelijke set van een dubbelwedstrijd moet het tweetal dat aan de
beurt is om te ontvangen, de volgorde van ontvangen wisselen van zodra een der
tweetallen als eerste 5 punten scoort.
N.B.: Voor rolstoelatleten speelt de volgorde van terugslagen geen rol op
voorwaarde dat de wielen van de rolstoel de middenlijn niet overschrijden.

Artikel 3: De opslag
3.1

Uitvoering
In het dubbelspel raakt de bal eerst het rechter halve speelveld van de serveerder
of de middellijn van zijn kant van het net en gaat vervolgens over of rondom het
net, raakt het rechter halve speelveld van de ontvanger of de middellijn van zijn
kant van de tafel.

3.2

Wisselen
In het dubbelspel worden de eerste twee opslagen uitgevoerd door de speler die
het tweetal dat serveert, gekozen heeft. Zij worden opgevangen door de
overeenkomende speler van het tegenstrevende tweetal. De tweede serie van
twee opslagen wordt uitgevoerd door de ontvanger van de eerste twee opslagen
en worden ontvangen door de partner van de eerste serveerder. De derde twee
opslagen worden uitgevoerd door de partner van de eerste serveerder en
ontvangen door de partner van de eerste ontvanger. De vierde twee opslagen
worden uitgevoerd door de partner van de eerste ontvanger en ontvangen door
de eerste serveerder. De vijfde twee opslagen worden uitgevoerd en ontvangen
zoals de twee eerste enzovoort tot het einde van de set.
Vanaf de score 10/10, is de volgorde van serveerders en ontvangers dezelfde maar
iedere speler doet een opslag om de beurt tot het einde van de set (2
puntenverschil om de set te winnen).

3.3

Bijzondere fouten
Behalve de gevallen voorzien in het artikel 2, verliest een tweetal een punt indien
bij het serveren de bal het linker speelveld van de serveerder of de ontvanger raakt
of indien eerst de rechter speelhelft van de serveerder, dan het net of de
netposten, en vervolgens de linker speelhelft van de ontvanger geraakt wordt.
Behalve de onder artikel 5 voorziene gevallen gaat het punt naar de tegenpartij
indien een speler niet op zijn beurt de bal slaat.
Het huidige reglement is van toepassing op regionale en nationale ontmoetingen
van Aangepast Tafeltennis.
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HOOFDSTUK 3: UNIFIED SPORT

Artikel 1: Unified Tafeltennis (Dubbel)
Ieder unified sports dubbelteam (dames, heren of mixed) bestaat uit een speler
met een verstandelijke beperking (atleet) en een speler zonder een verstandelijke
beperking (partner), van éénzelfde spelniveau.
Het reglement hoofdstuk 2 dubbelspel is van toepassing.
Artikel 2: Unified dubbel wedstrijd
Het Special Olympics Unified Tafeltennis reglement is een onderdeel van het
spelreglement van de Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF) en Special
Olympics
Artikel 3: Vervangingen
Tijdens een wedstrijd mogen er geen spelers gewisseld worden. Als een speler
van een team de wedstrijd om één of andere reden niet kan uitspelen, volgt
forfait voor het team.
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HOOFDSTUK 4: MATERIAAL EN KLEDIJ

Artikel 1: De bal
De ballen zijn van plastiek, hebben een witte of oranje kleur en zullen door de
organisatie voorzien worden. Ze zijn door de ITTF goedgekeurd.
Artikel 2: Het bat
Het bat mag van ieder formaat, vorm of gewicht zijn. Het blad moet van hout zijn,
ononderbroken, overal even dik en stijf.
Artikel 3: De bekleding

- Een zijde van het blad moet over het gehele slagvlak met nopjesrubber bekleed
zijn, met de nopjes naar buiten gekeerd, met een totale dikte van niet meer dan 2
mm. of met de nopjes naar binnen gekeerd. Totale rubberdikte is maximum 4 mm.

- Beide zijden van het bat moeten rood en zwart gekleurd zijn.
Artikel 4: De tafel en het net

- Voor regionale en nationale ontmoetingen op het vlak van de aangepaste
tafeltennis mogen alleen maar door de Koninklijke Belgische Federatie erkende
tafels worden gebruikt.

- Het speelvlak moet donker gekleurd zijn (groen of blauw). Op de vier zijden is zij
beperkt door een witte band met een breedte van 2 cm die de vastgelegde
rechthoek bepalen.

- Het net moet donkergroen of blauw zijn, het bovenste gedeelte bestaat uit een
witte band met een maximum breedte van 15 mm.

- Aan ieder einde is het net aan de bovenkant en de onderkant aan netposten
bevestigd. De plaatjes van de netposten alsook de hoogte van het net moeten aan
de basis regelbaar zijn.
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Artikel 5: De kledij

- De kledij bestaat uit een sportshirt met korte mouwen en een short, sokken en
sportschoenen. Een WIT sportshirt, een WITTE short en strandkledij (shirts zonder
mouwen en 3-kwartsbroeken) zijn niet toegelaten.

- Behalve de schoenen en de sokken mogen de andere kledingstukken niet de kleur
van de bal hebben.

- Andere sportkledij, d.w.z. een gedeelte van of een geheel trainingspak, mag
gedurende het spel niet worden gedragen behalve met toestemming van de
organisator van de manifestatie.

- De spelers van eenzelfde ploeg moeten een identieke sportkledij dragen, met
uitzondering van de sportschoenen en de sokken.
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