ZUIDWEST TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2016
Datum

Zondag 20 november 2016

Accommodatie

Sportcomplex T-Kwadraat, Olympiaplein 382,
5022 DX Tilburg, ! 013 583 61 00

Organisatie

NTTB afdeling ZuidWest

Toernooicommissie

Mick van Hoof, Frank Fennis, Ivo van Hassel

Toernooileider

Mick van Hoof, Gerwenseweg 2, 5708 EK Helmond.
! 0492 541657 (na 18.30 uur) " mickvanhoof@ttvstiphout.nl

Bondsvertegenwoordiger

Harrie Kuijpers, ! 0492 536984 " harriekuijpers@upcmail.nl

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door de NTTB afdeling ZuidWest

Aanvang

Zondag 20 november 2016 10:00 uur. De zaal gaat open om 9:00
uur. De finales worden uiterlijk om 18:00 uur gepland.

Tafels

Er wordt gespeeld op ongeveer 30 Tibhar Smash tafels

Ballen

Er wordt gespeeld met witte non-celluloid ballen van Tibhar

Deelname

Deelname staat open voor senioren en voor junioren met een
seniorenlicentie die NTTB-lid zijn van de afdeling ZuidWest.

Speelwijze

Inschrijven wil zeggen dat men inschrijft voor zowel het enkel als het
dubbel. Alle wedstrijden en finales worden gespeeld in ‘best of five’
met games tot 11 punten.

Enkelspel

Eerste ronde meerkampen.
De nummers 1 en 2 van de meerkamp gaan door naar de volgende
ronde. Daarna afvalsysteem. Bij gelijk eindigen in de meerkamp is
de meerkampregel van toepassing. Men mag uitsluitend inschrijven
in de eigen Licentie.

Dubbelspel

Eerste ronde zoveel mogelijk in meerkampen daarna direct
afvalsysteem. De deelname aan het dubbelspel is verplicht.
Men kan inschrijven met iedere partner. Het dubbel wordt ingedeeld
in de klasse van de speler of speelster met de hoogste licentie.
Indien bij de inschrijving geen dubbelpartner is ingevuld, zal deze
door de organisatie worden aangewezen.

Samenvoegen klassen

Voor het enkelspel en het dubbelspel geldt dat in een klasse
minimaal 8 deelnemers of dubbelparen moeten zijn. Bij minder dan
8 deelnemers kan in overleg met de Bondsvertegenwoordiger
besloten worden dat klassen samengevoegd worden.
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Inschrijving

Voor de inschrijving geldt de licentie zoals deze staat vermeld op
zuidwest.nttb.nl
Let op: bij de indeling van de deelnemers wordt de laatst
beschikbare licentielijst gehanteerd. Mogelijk kan een licentie bij de
inschrijving anders zijn dan bij de indeling. De licentie bij de indeling
is dan bepalend.

Dames en Herenklassen
Enkelspel/Dubbelspel

Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen:

Senioren 1
Senioren 2
Senioren 3
Senioren 4
Senioren 5
Senioren 6
Senioren 7

Heren A/B
Heren C, Dames A
Heren D, Dames B
Heren E, Dames C
Heren F, Dames D
Heren G, Dames E
Heren H, Dames F

Algemeen

Een dubbel wordt ingedeeld op basis van de klasse van de sterkste
speler/ster.

Bondskaart

Elk NTTB-lid dat inschrijft dient bij inschrijving in het bezit te zijn van
een geldige bondskaart van de NTTB. De opgegeven licentie moet
opgenomen zijn in de registratielijst van de geldende licenties van
de afdeling ZuidWest. Op verzoek kan om een legitimatie worden
gevraagd.

Inschrijfadres

Zicht 9, 4822 AN Breda. frankfennis@ziggo.nl
Spreadsheets kunnen naar dit e-mail adres worden gezonden.

Inschrijfgeld

€ 10,00 (voor enkelspel plus dubbelspel)
Inschrijven verplicht tot betaling!

Inschrijfformulier

Bij voorkeur inschrijven via de spreadsheet die te downloaden
is vanaf: zuidwest.nttb.nl
De spreadsheet kan ook worden aangevraagd via
frankfennis@ziggo.nl.
Aan uw vereniging zijn ook verzamelinschrijfformulieren gemaild.
Deze kunt u gebruiken om in uw zaal op te hangen. De organisatie
heeft grote voorkeur om de inschrijvingen via de spreadsheet
ingestuurd te krijgen die via de website van de afdeling is te
downloaden.

Bevestiging inschrijving

Iedere vereniging ontvangt binnen twee werkdagen na inschrijving
een bevestiging per mail van deze inschrijving.
Als een vereniging deze bevestiging niet heeft ontvangen, gelieve
per omgaand contact met Frank Fennis op te nemen.

Afmelden

Afmelden voor de ZWK kan bij Frank Fennis. Ook op de
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wedstrijddag zelf, dan telefonisch afmelden: 06-12683604.

Betaling

Gelijktijdig bij inschrijving op: NL33 INGB 0005 0076 33
onder vermelding van “ZuidWest Kampioenschappen 2016”, plus uw
VERENIGINGSNAAM.

Sluitingsdatum
inschrijving

De uiterste inschrijfdatum is donderdag 27 oktober.

Prijzen

Er zijn twee prijzen per klasse.

Prijsuitreiking

Direct na afloop van een finale worden de prijzen uitgereikt.

Deelnemers

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of
haar inschrijving, terwijl zijn of haar inschrijving tevens inhoudt dat
men akkoord gaat met eventuele samenvoegingen c.q. het laten
vervallen van klassen volgens de daarvoor gestelde regels.

Deelnemerskaart

Het complete toernooi wordt georganiseerd via www.toernooi.nl.
Daarop zijn de indeling en het speelschema te vinden en zullen de
uitslagen bijgewerkt worden.

Sportkleding

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven sportkleding is
verplicht. Het is verboden om met schoenen met afgevende zolen
de zaal te betreden.

Restaurant

In de sporthal is een restaurant met een ruim assortiment aanwezig.

Parkeren

Er is een parkeerterrein. De kosten voor het parkeren bedragen één
euro per dag.

Bepalingen

De toernooicommissie en/of de toernooileider behouden zich alle
rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.

De afdeling ZuidWest wenst u goede,
gezellige en sportieve ZuidWest Kampioenschappen 2016 toe.
Bezoek ook onze Facebook pagina.
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