Onderwerp
Voorwaarden voor deelname aan landelijke finale van Table Stars the Battle
Voor deelname aan de landelijke finale zijn er een aantal voorwaarden opgesteld voor het
samenstellen van een schoolteam. Afwijken van deze voorwaarden is niet mogelijk, neem
voor vragen en/of meer informatie contact op met Sven Groot via groot@tafeltennis.nl
Ieder schoolteam dat in een bepaalde categorie van een lokaal basisscholenkampioenschap
eerste is geworden, mag deelnemen aan de landelijke finale. Op 1 januari wordt bekeken
hoeveel vrije plekken er nog zijn, als er dan nog plekken vrij zijn dan mag ook de nr. 2
deelnemen met een schoolteam.
Voorwaarden voor deelname:
1. Een team bestaat uit 2 kinderen – van hetzelfde geslacht – afkomstig uit groep 5 t/m 8;
Het schoolteam wordt opgegeven voor één van de volgende categorieën: Jongens gr
7/8, Jongens gr 5/6, Meisjes gr 7/8 en Meisjes gr 5/6.
2. The Battle is bedoeld voor beginnende tafeltennissers. Deelnemers mogen lid zijn van
de Tafeltennisbond, zij mogen echter niet langer dan ongeveer 8 maanden lid zijn. De
grens ligt op 1 september 2018, is de speler al langer lid dan mag hij/zij niet deelnemen.
Er zijn hiervoor geen uitzonderingen mogelijk en hier zal streng op gecontroleerd
worden.
3. Een team kent een sterkte indeling, degene die de teams opgeeft moet hier naar
waarheid de sterktes invullen. De sterkste speler dient op positie 1 te staan, de andere
speler op positie 2. De spelers op positie 1 spelen altijd tegen elkaar, zo ook de spelers
op positie 2.
4. Indien er een team wordt geformeerd waarbij speler 1 uit groep 5 komt en speler 2 uit
groep 8 dan zal dit team altijd worden ingedeeld bij de categorie 7/8.
5. Het is mogelijk een reservespeler mee te nemen, echter mag deze persoon alléén
spelen wanneer een andere speler ziek is of een blessure oploopt. Het is niet
toegestaan om tijdens het toernooi te wisselen van speler en/of positie.

