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COMMUNIQUE FRBTT – KBTTB MEDEDELING 

 
 
Le Conseil d’Administration National de la FRBTT a pris les décisions suivantes, lors de sa 
réunion du 25 janvier 2021 : 
 

 Coupe de Belgique : la Coupe ne se jouera pas.  Les droits d’inscription payés seront 
remboursés. 

 Interclubs national : la saison est terminée, pas de montants ni de descendants. 

 Super Division Messieurs : possibilité de disputer les matches jusqu’à fin juin, en 
fonction des mesures sanitaires.  Pas de descendant.  Si un club ne désire pas jouer, 
il ne sera pas mis à l’amende. 

 
De plus, 
 

 Les séries nationales de cette saison restent identiques pour la prochaine saison.  
Les clubs devront réinscrire leurs équipes et le calendrier sera réalisé après les 
inscriptions. 

 La réforme de l’interclubs national aura lieu après la saison 2021-2022. 

 Les classements sont gelés, sauf réclamation motivée à introduire dans les délais qui 
seront communiqués plus tard. 

 

 
De Nationale Raad van Bestuur van de FRBTT heeft de volgende beslissingen genomen, 
tijdens zijn vergadering van 25 januari 2021: 
 

 Beker van België: de beker wordt niet gespeeld. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt 
terugbetaald. 

 Nationale interclubs: het seizoen is voorbij, geen stijgers / dalers. 

 Super Divisie Heren: mogelijkheid om de wedstrijden te spelen tot eind juni, 
afhankelijk van gezondheidsmaatregelen.  Geen dalers. Als een club niet wil spelen, 
krijgt hij geen boete. 

 
Bovendien, 
 

 De nationale reeksen van dit seizoen blijven dus identiek voor het volgende seizoen. 
De clubs zullen hun ploegen opnieuw moeten inschrijven en de kalender zal na de 
inschrijvingen worden gemaakt. 

 De hervorming van de nationale interclubs zal plaatsvinden na het seizoen 2021-
2022. 

 De klassementen zijn bevroren, behalve voor een gemotiveerde klacht die binnen de 
correcte termijnen moet worden ingediend, die later zullen worden meegedeeld. 


