AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS JEUGD 2017
Datum

Zaterdag 13 mei 2017

Accommodatie

Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15, 5126 HA GILZE, ( 0161 455000

Organisatie

TTV De Batswingers i.s.m. de NTTB afdeling ZuidWest

Toernooicommissie

John de Vet en Ad van Beijsterveldt

Wedstrijdleider

John de Vet, Ridderstraat 22, 5126 BH GILZE.
( 06 11860149 * john@batswingers.nl

Bondsvertegenwoordiger

Joost Schoenmakers ( 06 46 23 21 26 * joost@jschoenmakers.nl

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door de NTTB afdeling ZuidWest

Aanvang

Zaterdag 13 mei 2017 om 9:30 uur. De zaal gaat open om 8:30 uur.
De finales worden uiterlijk om 18:00 uur gepland.

Tafels

Er wordt gespeeld op 30 tafels

Ballen

Er wordt gespeeld met witte plastic Xusaofa *** ballen

Deelname

Elke jeugdspeler uit Brabant en Zeeland is welkom: NTTB
competitiespeler, niet-competitiespeler, beginner en niet-NTTB lid
(incl. jeugd uit nevenbonden) Het maximum aantal deelnemers is
180. Vol is vol. De volgorde van betaling is hierbij bepalend.

Speelwijze

Alle wedstrijden en finales worden gespeeld in ‘best of five’ met
games tot 11 punten.

Enkelspel

In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld, zoveel
mogelijk 6-kampen. De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen
verder in de Hoofdronde. Alle anderen gaan naar de Troostronde.
Zowel Hoofd- als Troostronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld.

Samenvoegen klassen

Wij streven naar minimaal 6 deelnemers in elke klasse. Bij minder
dan 6 deelnemers kan in overleg met de Bondsvertegenwoordiger
besloten worden om klassen samen te voegen. Dit kan zijn het
samenvoegen van jongens- en meisjesklassen of van
leeftijdsgroepen.

Inschrijving

Voor de inschrijving geldt de licentie zoals deze staat vermeld op
www.nttb-zuidwest.nl
Let op: bij de indeling van de deelnemers wordt de laatst
beschikbare licentielijst gehanteerd. De licentie bij indeling is
bepalend en kan mogelijk anders zijn dan de licentie bij inschrijving.
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Enkelspel Jongens
Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen

Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen:
geboren in 1999, 2000 of 2001
geboren in 2002 of 2003
geboren in 2004 of 2005
geboren in 2006 of later

Enkelspel Meisjes
klassen als bij jongens
Enkelspel Beginners
Beginnersklasse

idem als bij jongens

Welpen en pupillen die geen competitie spelen. (Oudere nietcompetitiespelers zullen bij competitie-spelende leeftijdsgenoten
ingedeeld worden.)

Inschrijfadres

* akj2017@batswingers.nl
Inschrijfformulieren kunnen naar dit e-mail adres worden gezonden.

Inschrijfgeld

€ 10,00 per persoon Let op: Inschrijven verplicht tot betaling!

Inschrijfformulier

Inschrijven via het excel inschijfformulier dat te downloaden is
vanaf: http://www.nttb-zuidwest.nl
De spreadsheet kan ook worden aangevraagd via
akj2017@batswingers.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 het excel
inschrijfformulier te ontvangen.

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
direct contact op te nemen met John de Vet.

Afmelden

Afmelden voor de AKJ2017 kan bij John de Vet. Op de wedstrijddag
zelf, uitsluitend telefonisch afmelden: 06-11860149.

Betaling

Gelijktijdig bij inschrijving op: NL96RABO0134574672
tnv “TTV De Batswingers” onder vermelding van “AKJ2017”, plus uw
VERENIGINGSNAAM.

Sluiting inschrijving

De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 15 april 2017.

Prijzen

Er zijn twee prijzen per klasse.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking start om 18:30 uur, of eerder direct na afloop van
de laatste finale.

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.
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Deelnemerskaart

Het complete toernooi wordt georganiseerd via www.toernooi.nl.
Daarop zullen indeling, speelschema en uitslagen te vinden zijn.

Sportkleding

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.

Bepalingen

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

Wij wensen je goede, gezellige en sportieve
Afdelingskampioenschappen Jeugd 2017 toe.
https://www.nttb.nl/zuidwest/evenementen/zuidwest-kampioenschappen-jeugd

Bezoek ook onze facebook pagina:
http://on.fb.me/2la2Y83
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