NSM-C 2018-2019

Uitnodiging tot inschrijving voor de

Nationale Senioren Meerkampen C 2018-2019
1. Soort evenement

Dit is een N-Evenement, dat op initiatief van de NTTB wordt georganiseerd

2. Data

1e ronde:
Halve finale:
Finale:

3. Accommodaties

Verschillende verenigingszalen in het land.
Van verenigingen met deelnemende leden en een eigen zaal wordt verwacht
dat zij hun zaal en wedstrijdleiding beschikbaar stellen. Aan de hand van
beschikbare zalen bepaalt de toernooileider waar gespeeld wordt. Uiteraard
zullen waar mogelijk een aantal deelnemers dan een “thuiswedstrijd” spelen.
In de eerste ronde wordt enigszins regionaal ingedeeld, maar het streven is
maximaal 2 spelers van 1 vereniging per meerkamp.

4. Organisatie

De overkoepelende landelijke organisatie is in handen van de onder 6
genoemde toernooileider. De organisatie en wedstrijdleiding ter plaatse is in
handen van de vereniging waar gespeeld wordt onder aansturing van de
centrale organisatie.

5. Toernooicommissie

n.v.t.

6. Toernooileider en
Inschrijfadres

Hilko Appels
Telefoon 06-31918070, e-mail: meerkampen.nttb@gmail.com

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB

8. Bondsvertegenwoordiger

Joke Wijker, 0226-316753, e-mail ta.wijker@quicknet.nl

9. Aanvang

De meerkampen beginnen om 10.30 uur.
De zalen gaan een uur voor aanvang open.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij om uiterlijk 10.00 uur aanwezig zijn

Zondag 16 december 2018
Zondag 10 februari 2019
Zondag 24 maart 2019

10. Einde

Van elke ronde wordt het einde om uiterlijk 18.00 uur gepland

11. Tafels

Er wordt gespeeld op verenigingstafels. Minimaal 2 tafels per 8-kamp

12. Ballen

Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40+ non-celluloid ballen.
Tijdens de finale wordt gespeeld met TIBHAR*** 40+ SL non-celluloid ballen

13. Klassen

Er is voor dames en heren elk een eigen klasse C-Licentie.

14-a. Speelwijze

In alle ronden worden zoveel mogelijk achtkampen gevormd.
Alle wedstrijden worden gespeeld in “Best of Five.”
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14-b. Toekenning
Setpunten

De toekenning en registratie van de setpunten op het meerkampformulier is
als volgt:
Per gewonnen wedstrijd worden 2 setpunten toegekend.
De verliezer die de wedstrijd uitspeelt ontvangt 1 setpunt.
Degene die voortijdig de wedstrijd opgeeft ontvangt 0 setpunten

15. Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de meest recente ranglijst en/of ratinggegevens

16. Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid, zoals onder “S” op
het meerkampformulier aangegeven. De ter plaatse organiserende vereniging
kan de deelnemers van deze taak ontheffen door voor scheidsrechters te
zorgen. Elke deelnemer of deelneemster is zelf verantwoordelijk voor het
juist invullen van het wedstrijdformulier

17. Deelname

Deelname is mogelijk voor de volgende leden van de NTTB:
*) alle SENIOREN met een C-licentie, die geregistreerd staan in de NTTBadministratie
*) een beperkt aantal jeugdleden op basis van de punten op de jeugdranglijst,
die gepubliceerd staat op de website van de NTTB. Daarvoor geldt als volgt:
**) Bij de dames kunnen meisjes inschrijven die tussen de 825 en 925
jeugdranglijstpunten hebben.
**) Bij de heren kunnen jongens inschrijven die tussen de 1175 en 1350
jeugdranglijstpunten hebben.
*) Bij de dames en heren alle finalisten van de NSM-D 2018
*) maximaal 2 jeugd-meisjes en 2 jeugd-jongens met een wildcard van het
Hoofd Topsport. Door hem voor de sluitingsdatum aan te geven bij de
toernooileider of de bondsvertegenwoordiger. De betreffende spelers
schrijven gewoon, via hun vereniging, in op het inschrijfformulier

18. Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit
van de geldige NTTB Ledenpas en zal die op verzoek van de organisatie
tonen

19. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon. Na sluiting van de inschrijving
ontvangt de vereniging van de NTTB een nota voor het verschuldigde
inschrijfgeld.
INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME

20. Boetes

Wegblijven zonder tijdige afmelding kan worden beboet met € 10,00 en kan
uitsluiting van een volgend toernooi tot gevolg hebben

21. Inschrijfformulier

Inschrijving is slechts mogelijk door de vereniging en via email, met
gebruikmaking van het daarvoor bestemde inschrijfformulier.
Men wordt verzocht de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in te vullen.
De toernooiformulieren zijn per mail verstuurd naar de daarvoor bestemde
mailadressen van de verenigingen, de toernooicoördinatoren

22. Sluiting inschrijving

De inschrijving sluit op 2 december 2018. Eerder inschrijven is gewenst.
Verlate inschrijvingen worden op een reservelijst gezet. Zij kunnen alleen
deelnemen als er nog ruimte is bij één van de meerkampen

23. Berichtgeving

Berichtgeving van de speellocaties en poule-indelingen worden zo snel
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mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor de speeldatum gepubliceerd op de NTTBwebsite in de evenementenkalender.
Bij de bekendmakingen van de indeling voor de verschillende ronden zal
tevens worden vermeld hoeveel deelnemers zich kunnen plaatsen voor de
volgende ronde
24. Afmelding

Bij onverhoopte verhindering tot het spelen van een ronde zo snel mogelijk
afmelden. Zodat reserves nog kunnen worden opgeroepen. Niet deelnemen
heeft uitsluiting van de volgende ronde(n) tot gevolg

25. Prijzen

Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden meegenomen in de
NTTB-seniorenranglijsten

26. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de finales plaats

27. Vereniging

Elke vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijvingen van
hun vereniging. Verenigingen worden verzocht aan te geven hoe zij één of
meer (deel-)ronden van deze meerkampen kunnen organiseren

28. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen scheidsrechters toegelaten en deelnemers
op het moment dat zij moeten spelen. Elk van de deelnemers/deelneemsters
mag daar begeleid worden door één coach

29. Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts
en/of sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn niet toegestaan

30. Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven

31. Kantine

Bij de vereniging waar gespeeld wordt is de mogelijkheid tot het bestellen van
minimaal koffie, thee, frisdrank of een broodje.
Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden

32. Roken

In de speelaccommodatie mag, zoals gebruikelijk, niet gerookt worden

33. Lijmen

In de speelaccommodatie mag, zoals gebruikelijk, niet gelijmd worden

34. Batcontrole

Bij deze toernooien kan speciale batcontrole plaats vinden op het gebruik van
niet toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien

35. Bepalingen

De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het
Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden
handboeken

36. Instemmingsverklaring

Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende
verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en
organisaties waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft.
- publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling,
wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke resultaten van het
toernooi op websites, apps en op social media van de NTTB en
organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft
gesloten.
U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging
verstrekte persoonsgegevens voor :
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-

-

het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners
waarmee de NTTB een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten
voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden;
onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB.

U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of films
van de deelnemer op websites, apps en social media van de NTTB of de
mede-organisator.
- Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van
tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.
Deelnemers geven middels hun inschrijving volledige en onvoorwaardelijke
toestemming aan de NTTB om onbeperkt foto-, beeld-, tekst- en/of ander
materiaal mbt de deelnemers in NTTB communicatiemiddelen (her) te
gebruiken, te verzenden en te publiceren, onder meer ten behoeve van
reclame-, promotionele- en andere (al dan niet commerciële) doeleinden
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