UITNODIGING TOT INSCHRIJVING
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Nijmegen 2017
Voor A-Licenties
1. Datum

Zondag 7 mei 2017

2. Soort Toernooi

Dit toernooi is een N-evenement, georganiseerd op verzoek van de NTTB

3. Accommodatie

Sport- en Evenementenhal “Jan Massinkhal”, Nieuwe Dukenburgseweg 5,
6534 AD Nijmegen. De wedstrijdleiding is tijdens het toernooi bereikbaar op
telefoonnummer: 06-55703475

4. Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door Tafeltennis Nijmegen

5. Toernooicommissie Albert Janssen, Paul Henfling, Elke Janssen, Martijn Spithoven
6. Toernooileider

Albert Janssen, Lieshoutstraat 129, 6844 EH Arnhem, 026-3817435

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB

8. Bondsvertegenwoordiger

Joke Wijker; e-mail ta.wijker@quicknet.nl

9. Aanvang

De eerste wedstrijden starten om 9.30 uur. Zaal open om 8.30 uur

10. Einde

De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland

11. Tafels

Er wordt zaterdag gespeeld op maximaal 40 blauwe TIBHAR Smash tafels

12. Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR*** 40+ SL non-celluloid (plastic) ballen, kleur wit

13. Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB uit alle afdelingen, met een A-licentie.
Jeugdleden met een A-licentie die uitkomen in de landelijke of afdelingsseniorencompetitie en/of in het bezit zijn van een seniorenlicentie mogen ook voor dit
toernooi inschrijven.
Als zij niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen ze alleen deelnemen als zij (via de
gemeentelijke basisadministratie van hun woonplaats) kunnen aantonen dat zij gedurende
een periode van 2 jaar voorafgaand aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2016
onafgebroken in Nederland woonachtig zijn geweest. Onder dezelfde voorwaarden mogen
de vier hoogst geëindigde in de hoofdronden van het NJK-B toernooi van zaterdag 6 mei
2017 deelnemen

14. Klasse-indeling

Enkelspelklasse: Jongens en meisjes
Junioren A Kadetten A Pupillen A Welpen A
Dubbelspelklasse: Jongens en meisjes
Junioren A Kadetten A Pupillen A Welpen A

15. Speelwijze

Volgens NTTB-reglement.
Enkelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zo mogelijk 4kampen); daarna volgens het afvalsysteem. De nummers 1 en 2 van de meerkampen gaan
over naar de 2e ronde. Alle wedstrijden worden gespeeld in "best of five" (gametelling tot
11).
Maximaal 4 spelers per categorie kunnen worden vrijgesteld voor het spelen van de eerste
ronde in het enkelspel.
Hierover beslist de bondsvertegenwoordiger.
Dubbelspelklasse: hierin wordt gespeeld volgens het afvalsysteem.
Alle wedstrijden worden gespeeld in "best of five" (gametelling tot 11).
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16. Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.
In de hoofd- en troostronde is de verliezer van elke wedstrijd verplicht de volgende
wedstrijd op de betreffende tafel te leiden.

17. Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit van een
geldige Ledenpas NTTB die op de toernooidag kan worden getoond.

18. Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten.

19. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats in één klasse enkelspel plus één klasse dubbelspel. In het
dubbelspel geldt de eigen leeftijdsklasse. Indien geen dubbelpartner wordt opgegeven, zal
de bondsvertegenwoordiger indelen. Elke deelnemer vermeldt bij welke vereniging zij of hij
heeft gespeeld in de afgelopen competitie.
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname.

20. Inschrijfadres

Elke Janssen: NJK@tafeltennisnijmegen.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op:
06-55703475. De organisatie heeft een voorkeur voor communicatie per e-mail.

21. Inschrijfformulier

Aan de vereniging is een verzamelinschrijfformulier gezonden.
Inschrijvingen dienen uitsluitend via dit formulier te geschieden.
Alle gevraagde gegevens a.u.b. duidelijk vermelden.

22. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME.

23. Betaling

Betaling moet gelijktijdig met de inschrijving gedaan worden door overmaking van het
verschuldigde bedrag op girorekening NL22INGB0002419580 t.n.v. Tafeltennis Nijmegen
NJK, te Nijmegen onder vermelding van de verenigingsnaam en aantal deelnemers.

24. Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op zaterdag 8 april 2017

25. Prijzen

In het enkelspel zijn vier prijzen per klasse.
In het dubbelspel zijn er prijzen voor de 1e en 2e plaats.

26. Prijsuitreiking

De officiële prijsuitreiking is direct na afloop van de laatste finale.

27. Deelnemers

Elke vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving van haar
spelers/speelsters.

28. Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via het e-mailadres dat op
het inschrijfformulier staat vermeld (geef dus vooral uw e-mailadres op!). Zodra
indelingen en uitslagen bekend zijn worden deze gepubliceerd worden op de website van
Tafeltennis Nijmegen, www.tafeltennisnijmegen.nl en op de website van de NTTB,
www.nttb.nl

29. Afmeldingen

Bij verhindering moet voor 27 april 2017 worden afgemeld via NJK@tafeltennisnijmegen.nl.

30. Boetes

Wegblijven zonder tijdige afmelding wordt beboet met € 10,00.

31. Sportkleding + bat Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn niet
toegestaan. Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.
Voor het bat gelden de door de NTTB gestelde eisen
32. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders toegelaten. Maximaal 1
begeleider per deelnemer. Hierop zal streng worden gelet.
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribune plaats nemen.

33. Entreegelden

Er wordt geen entreegeld geheven.

34. Restaurant

Bij de hal is een restaurant aanwezig waar kan worden gegeten en gedronken.

35. Roken

In het gehele gebouw mag niet worden gerookt.

36. Lijmen

In het gehele gebouw mag niet worden gelijmd, conform het beleid van de NTTB.

37. Bat-controle

Bij deze toernooien kan speciale controle plaatsvinden op het gebruik van niet toegestane
lijm en/of rubbers. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

38. Bepalingen

In geval van een onvoltallige opkomst kunnen de indelingen op de toernooidag gewijzigd
worden. Daarnaast behoudt de toernooileiding zich alle rechten voor zoals omschreven in
het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.

TAFELTENNIS NIJMEGEN WENST U EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL TOERNOOI TOE
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