Aanvraagprocedure dispensatie spelregels voor Paraspelers in Nederland









Via de Commissie Para-Tafeltennis, door een aanvraagformulier in te vullen en per mail in te sturen
naar para-tafeltennis@tafeltennis.nl
Beoordeling door de Para-Tafeltennis Dispensatiecommissie, een commissie van 4 of 5 mensen die
door het hoofdbestuur is aangesteld op voordracht van de Commissie Para-Tafeltennis. De leden
van deze commissie hebben ervaring op het gebied van spelregels, training/coaching en/of fysieke
beperkingen.
Bij een, van tevoren bepaald, pararanglijsttoernooi of ander contactmoment volgt een gesprek met
een of twee van de commissieleden, waarna dit door de commissie in overleg beoordeeld wordt.
Na beoordeling wordt er een spelerskaart ingevuld en toegestuurd. Deze is minimaal een jaar
geldig (datum staat op de kaart).
Bij wijziging van de fysieke staat van een speler kan de dispensatie tussentijd aangepast worden.
Bij goedkeuring wordt er wel gekeken of er verbetering mogelijk is. Voorbeeld: opgooi via stuit op
tafel, kan men wel een goede service aanleren?
Binnen een jaar kan men opnieuw een aanvraag indienen als de omstandigheden zijn veranderd.
Dit kan via een korte aanvraag per mail. (Invullen formulier deel A en D, en B en C alleen bij
wijziging.)

Spelerslijst
Commissie Para-Tafeltennis onderhoudt een spelerslijst waarbij naast de speelsterkte de bijzonderheden
en dispensaties bijgehouden worden.
Een dispensatie geeft het recht om af te wijken van een spelregel vanwege de beperking.
Een bijzonderheid is een wens op basis van de beperking. Een bijzonderheid kan bijvoorbeeld zijn: niet
teveel wedstrijden achter elkaar spelen, of voorkeur voor een bepaalde tafel in de zaal waar het iets
rustiger is.
Bijzonderheden geven geen rechten, maar de wedstrijdleiding kan wel proberen er rekening mee te
houden.
Spelerskaart
Op de spelerskaart komt vermelding van:
 De officiële spelregels voor wedstrijden waar spelers met een lichamelijke beperking bij betrokken
zijn (dubbel, service bij rolstoelers). Zie de Spelregels op https://www.nttb.nl/over-nttb/algemeneinformatie/reglementen, met name artikelen 2.6, 2.8.3, 2.9 en 2.10.
 Eventuele dispensaties, inclusief beschrijving, bijvoorbeeld een aangepaste vorm van de opgooi bij
de service. Deze dispensaties gelden bij alle wedstrijden binnen de NTTB, zowel regulier
wedstrijdaanbod als aanbod gericht op paratafeltennis.

Officiële spelregels voor wedstrijden waar spelers met een beperking bij betrokken zijn:
3.2.2.1.A Speelkleding
Speelkleding bestaat uit een shirt met korte mouwen of zonder mouwen en korte broek of rok, of een
ééndelig sporttenue, sokken en sportschoenen; andere kleding, zoals een gedeelte van of een geheel
trainingspak, mag niet worden gedragen behalve met toestemming van de hoofdscheidsrechter.
Bijvoorbeeld gebruik van pet is niet toegestaan, maar kan bij een visuele beperking aangevraagd worden.

2.6 Serviceregel:
 De service begint als de bal vrij op de open handpalm ligt van de serveerder
 Opgooi van ± 16 cm vanaf de vlakke hand, boven tafel en achter de witte lijn van de tafel.
2.8 Speelvolgorde
 In dubbelspel waarin ten minste een van beide spelers vanwege een lichamelijke beperking in een
rolstoel speelt, moet de serveerder eerst de bal in het spel brengen, vervolgens moet de ontvanger
de bal terug slaan, maar mag daarna elke speler van het paar de bal terugspelen.
2.9.1.5 Een let bij serviceontvangst:
Als de ontvanger door een beperking in een rolstoel speelt is het een let als:
 De bal na het raken van de taflethelft terug richting het net gaat
 Tot stilstand komt op de tafelhelft van de ontvanger
 Bij enkelspel de bal via een van de zijlijnen de tafel verlaat.
2.10 Een punt:
Behalve wanneer een rally met een let eindigt zal een speler een punt krijgen als:
Als beide spelers in een rolstoel spelen:
2.10.1.14.1 De tegenstander met de dijen geen minimum contact met het kussen/zitting houdt wanneer
de bal wordt geslagen.
2.10.1.14.2 De tegenstander voordat hij de bal slaat met een van beide handen de tafel raakt.
2.10.1.14.3 De voetsteun of voet de vloer raakt wanneer de bal in het spel is, een rolstoelgebruiker
moet met de voeten op een voetenplank spelen.
2.10.1.15
Als wanneer de tegenstander een dubbelpaar met tenminste 1 rolstoelgebruiker is, elk
willekeurig onderdeel van de rolstoel of een voet van de staande speler in dit dubbel een
denkbeeldige verlenging van de middellijn van de tafel overgaat.
Als dispensatie wordt verleend voor het spelen met voet of voetsteun aan de grond (mogelijk onder
bepaalde voorwaarden) geldt de ontvangstregel 2.9.1.5, er wordt een let gegeven.
Als er geen dispensatie wordt verleend voor het spelen met voet of voetsteun aan de grond is de spelregel
bij service ontvangst niet van toepassing. Er wordt dan geen let gegeven!
Rolstoeler*
Een speler in een rolstoel die niet voldoet aan de criteria voor rolstoelers en geen dispensatie heeft, krijgt
dan de vermelding Rolstoeler*.
 In enkelspel geldt dan niet de service ontvangstregel, er wordt geen let gegeven als de bal via de
zijlijn uit gaat, teruggaat richting het net of stilvalt.
 Ook geldt de regel 2.10.14.1 niet, men mag los van de zitting komen.
 Voor een Rolstoeler* is 2.10.1.15 e (betreffende het dubbelspel) wel van toepassing men hoeft dan
niet om beurten te slaan.
 Bij toernooien waar Lopers en Rolstoelers gescheiden spelen wordt een Rolstoeler* ingedeeld bij
de Lopers.
Spelregelbewijs:
Een speler die door een beperking (visueel, verstandelijk, dyslectie of iets anders) niet in staat is om het
verplichte spelregelbewijs te halen via Tafeltennismasterz, kan hier ook een aanvraag voor indienen. Er zal
dan gekeken worden naar een andere tijdelijke oplossing totdat hier een structurele aanpassing in mogelijk
is.

