
 

 

UREN HEREN DAMES 

09H30 D  

09H30 NC  

11H30 E C/B 

13H30 C NC/D 

15H30 B  

Séries 1e 2e ½ finalistes 
B 400 € 200 € 100 € 
C 200 € 100 € 50€ 
D 100 € 50 € 25 € 
E 50 € 25 €  

NC 25 €   
Dames C/B 100 € 50 €  

Dames NC/D 25 € 10 €  

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8€ voor één reeks en 12€ voor 2 reeksen. 
De dames mogen zich voor één herenreeks inschrijven indien ze zich ook hebben ingeschreven in de met hun 
klassement overeenstemmende damesreeks. 
 
De inschrijvingen worden verwacht per email naar Beatrice Willems, email beaswillems@gmail.com of per 
telefoon via GSM : 0473/54.64.87 en dit tot donderdag 19 april 2018 om 24u. 
 
Het organisatiecomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, verlies of 
diefstal van voorwerpen. De hoofdscheidsrechter zal de nodige maatregelen treffen om het tornooi vlot te 
laten verlopen. 
 
Tijdens het criterium zal elke weigering om de functie van scheidsrechter waar te nemen bestraft worden 
met een boete van 12,50€. 
Elke niet gerechtvaardigde afwezigheid geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn van het inschrijvingsgeld 
vermeerderd met een boete van 12,50€. 
 

Tornooidirecteur : Bart Vermeiren 
Het criterium zal plaatshebben in het Sportcentrum van 
Auderghem, Waversesteenweg, 1690 te 1160 Brussel. 

Het criterium is voorbehouden voor personen aangesloten 
bij K.B.T.T.B. of bij een door het I.T.T.F. erkende federatie 
en is toegelaten onder het nummer TRBBW05. 
Er wordt gespeeld volgens de statuten en reglementen van 
K.B.T.T.B., op 30 tafels, met witte plastic ballen.  
De wedstrijden worden betwist in 3 winnende sets van 11 
punten. Het criterium zal gespeeld worden in poules van 3, 
4 of 5, naargelang het aantal inschrijvingen, en vervolgens 
met directe uitschakeling. Er mag ingeschreven worden 
in 2 reeksen, deze van zijn klassement en deze er juist 
boven. 

Het criterium voorziet in een prijzengeld van 1500€. 
 

AFFILIE A LA F.R.B.T.T. ET SUBSIDIE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 
Local : Chaussée de Wavre, 1690 - 1160 Bruxelles Fortis : 001-1602274-07 

Op zondag 22 april 2018 

52e Criterium Reeks B 

Spécialiste Whiskys – Rhums – Gins    Cours de vin et de dégustation 

Alle reekswinnaars ontvangen een beker. 

      ROYAL EVEIL TT AUDERGHEM 

Opgericht in 1964    WWW.EVEILTT.BE 
 


