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    Almeerse Tafeltennis Club    organiseert het         

ATC Open Ladder Kampioenschap Almere 2018 

 

Een Toernooi is bekend terrein maar de ATC Ladder is toch anders dan anders. Uniek zijn de volgende elementen: 

 

1. Het is een uitdaagsysteem. Spelers bepalen zelf wie tegen wie speelt en wanneer. 

2. De Laddercompetitie loopt in het zomerseizoen: 21 juni-21 september. Locatie Tafeltenniscentrum Meerblauw. 

3. Een wedstrijd wordt gespeeld in Best of 7. Je moet dus 4 games winnen om de wedstrijd te winnen. 

4. Er wordt gespeeld met handicap tot de 11.  
De basis voor de handicap is het ELO ranking systeem van de NTTB die wordt gebruikt voor de bekerwedstrijden 2017 (voor je eigen ELO rating, 

zie nttb-ranglijsten.nl of ttkaart.nl). De bekerhandicap wordt gehalveerd en naar boven afgerond (een bekerhandicap van 6 wordt 3, een 

handicap van 7 wordt 4).  

Nieuwe Voorgiftetabel Laddercompetitie: 

         Verschil in ELO Rating 

Van tot Voorgift Van tot Voorgift Van tot Voorgift 

0 54 0 260 319 4 640 724 7 

55 99 1 320 369 4 725 824 7 

100 134 2 370 424 5 825 924 8 

135 174 2 425 489 5 925 1074 8 

175 214 3 490 564 6 1075 1224 9 

215 259 3 565 639 6 1225 1374 9 

          >1375: 10. 

5. Wedstrijdbriefjes met de uitslagen worden verzameld in de daarvoor in de kantine aanwezige blauwe map. In 

deze map zitten ook de lege wedstrijdbriefjes. Een teller is verplicht, samen onderling te regelen. 

6. Het toernooi begint met een ladder van ATC Leden en geïnteresseerden die bij de start door loting is bepaald. 

(Zie bijlage 1). Nttb-competitiespelers uit Almere en omstreken mogen na aanmelding bij Pim 

(info@almeersetafelktennisclub.nl) dit jaar nog kosteloos meedoen en meedingen naar de titel Open Almere 

TafeltennisLadderKampioen 2018. Voor een hele zomer trainen bij ATC buiten het ladderen is een beperkt 

(zomer)lidmaatschap bij ATC nodig/mogelijk. Nieuwe inschrijvers ná 27 juni starten onderaan de ladder. 

7. Vaste Ladderavond is woensdagavond vanaf 20.00u. Lukt spelen op woensdagavond niet, dan mag ook op een 

ander moment bij ATC gespeeld worden. Dispensatie voor vakantie kan worden aangevraagd in juni, juli en aug: 

per e-mail aan info@almeersetafeltennisclub.nl). 

8. Het afhangbord hangt in de zaal Tafeltenniscentrum Meerblauw, Meerveldstraat 50, Almere Haven.  

De ladder bestaat uit een klimrek met daarop een top vijf en top drie als bovenste lagen. De top 8 spelen 

uiteindelijk in de finale. Het afhangbord in de zaal is altijd als eerste up to date en het uitgangspunt voor het 

uitdagen. Op zondagavond wordt een update van de tussenstand en de deelnemersgegevens per e-mail 

rondgestuurd. Voorbeeld: 

 
 

9. Hoe je van onderen naar boven gaat:  

a. Iemand moet eerst gewonnen hebben van iemand uit dezelfde rij voordat hij iemand uit een hogere rij 

mag uitdagen. Echter: in de bovenste 3 lagen (18 plaatsen) geldt deze regel ‘eerst winnen in de rij’ niet 

meer.  

b. Een gedaagde die met succes zijn hogere plaats verdedigd mag ook een naasthogere rij uitdagen. 

c. Bij 2 afgeslagen uitdagingen mag je iemand uit de hogere rij uitdagen (zie punt 10.)  
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             Almeerse Tafeltennis Club                   

Open ATC Ladder Kampioenschap Almere 2018 

 

Vervolg Reglement 

 

10. Uitdagen en spelen. Er wordt uitgedaagd per sms of e-mail (zie bijlage 1, strikt vertrouwelijk en uitsluitend voor 

gebruik bij het Laddertoernooi. Een aangenomen uitdaging moet binnen 10 dagen worden gespeeld. In de 

laatste maand geldt hiervoor 6 dagen in verband met de eindfase. Iemand die wint behoudt zijn hogere plaats 

of verhangt zijn plaats met de ander. Elke duelleerder dient een nieuw duel te spelen alvorens een 'revanche' 

(eenzelfde duel) mogelijk is. Iemand mag tussendoor een keer een uitdaging afslaan, de daaropvolgende 

uitdaging is dan weer verplicht.  

Afslaan = 1. Niet aannemen van de uitdaging, of 2. geen reactie binnen een week (zonder vakantiedispensatie.)  

Een afgeslagen uitdaging wordt gemeld aan de organisatie (info@almeersetafeltennisclub.nl) om van kracht te 

zijn. Een afgeslagen uitdaging is een halve winst voor de uitdager. Bij twee bij info@almeersetafeltennisclub.nl 

geregistreerde afgeslagen uitdagingen (2 halve winsten) verkrijgt iemand alsnog het recht iemand boven hem 

uit te dagen.  

11. Als er door omstandigheden een open plaats ontstaat in een rij (blessures, ziekte, overtreding e.d.) verliest de 

eerste uit die rij die zijn wedstrijd verliest zijn positie niet.  

12. Een overtreder van de regels begint weer onderaan de ladder. Bij onvoorziene problemen behoudt de 

organisatie het recht voor aanvullende besluiten te nemen of regels in te stellen. Matchfixing leidt uiteraard tot 

diskwalificatie ;-). Bij vragen, suggesties en dispuut beslist de organisatie.  

13. Raad de uitslag. In september kan er tot de finale gewed worden op wie er nummer 1, nummer 2, en nummer 3 

worden. Je krijgt 3 punten voor het raden van de eerste plaats, 2 punten voor de tweede plaats en 1 punt voor 

de derde plaats. Eén keer raden kost twee euro voor de pot. Je mag vaker dan één keer raden. De winnaar 

ontvangt de helft van de inleg van de pot, de andere helft sponsort de prijzen en de organisatie (dank!). 

Wedformulieren zitten in de betreffende mintgroene map in de kantine. Meerdere winnaars delen de prijs. 

14. Finale en prijsuitreiking: laatste zomerwoensdag tussen 20.00 -24.00uur. Als een geplaatste speler verhinderd is 

voor de finale, is er een Wild Card voor de laatste degradant(en) uit de top 8. Er zijn prijzen voor de halve en 

hele finalisten en een Wisseltrofee. Huidige titelhouder (2017) is Daniëlle Smit. 
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