Uitnodiging tot

CTW

inschrijving voor de

TIBHAR NATIONALE JEUGD-MEERKAMPEN 2004 / 2005
___________________________________________________________________________________
DATA

1e ronde NJM achtste finales zaterdag
18 december 2004
2e ronde NJM kwart finales
zondag
27 februari 2005
e
3 ronde NJM finales
zaterdag +zondag weekend 4 + 5 juni 2005

ACCOMMODATIES

1e ronde Sportcentrum Galgenwaard, telefoon 030-2861904
Herculesplein 341, 3584 AA Utrecht
2e ronde Sporthal ’t Spant, telefoon 0172-508745
Larikslaan 20, Leimuiden
3e ronde Sporthallen Piushof, telefoon 077-3072998
Piushof 137, 5981 WW Panningen

CENTRALE
ORGANISATIE/
TOERNOOILEIDERS

Paul Kil, contactpersoon voor achtste finales
Burgemeester van Loonstraat 137, 4651 CC Steenbergen
telefoon/fax 0167-563547, e-mail p.kil@home.nl
Joost Schoenmakers, contactpersoon vanaf de kwart finales
Van Gilselaan 40, 4702 GL Roosendaal
telefoon 0165-561261, e-mail jschoenmakers@home.nl

TOERNOOICOMMISSIES TER PLAATSE

1e ronde HTTC i.s.m. afdeling Midden
2e ronde Play Fair
3e ronde Helden en Panningen

GOEDKEURING

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

BONDSVERTEGENWOORDIGER

Igor Heller, Windstilte 332, 3454 SW De Meern
telefoon 030-6664925, e-mail iheller@worldonline.nl

AANVANG

Aanvang van de wedstrijden om 11.00 uur, zalen open om 10.00 uur.
3e ronde worden de aanvangstijden aangepast.

EINDE

De laatste wedstrijden worden om uiterlijk 18.00 uur gepland

TAFELS

De achtste finales worden gespeeld op 72 tafels, zeskampen
De kwart finales worden gespeeld op 32 tafels, zeskampen
De halve finales en de finales worden gespeeld op 24 tafels, twaalfkampen.

BALLEN

Er wordt gespeeld met witte, door de NTTB goedgekeurde 40 mm ballen.

KLASSE-INDELING

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart
Junioren geboren in 1987, 1988 of 1989
Kadetten geboren in 1990 of 1991
Pupillen geboren in 1992 of 1993
geboren in 1994 of later
Welpen

DEELNAME

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB, die zich via de
afdelings-voorronden plaatsen voor het aantal rechtplaatsen van de
betreffende afdeling. Spelers die lid zijn van meerdere verenigingen en in
Nederland competitie spelen, worden in principe opgegeven door de afdeling
waarin zij competitie spelen.

LEGITIMATIE

Elke deelnemer aan het evenement dient bij inschrijving en deelname in het
bezit te zijn van een geldige stamkaart plus jaarkaart van de NTTB.

RECHTPLAATSEN

Elke afdeling heeft in elke categorie minimaal recht op 1 plaats. Daarnaast
krijgt elke afdeling zoveel plaatsen als er spelers uit die afdeling bij de eerste
64 junioren, 40 kadetten, 32 pupillen en 24 welpen op de beginranglijst van
seizoen 2004/2005 genoteerd staan.
Deze aantallen worden gevormd door alle A-licentiehouders aangevuld met
de hoogst genoteerde B-licentiehouders en dito D-welpen.
In onderstaand schema worden de rechtplaatsen per afdeling weergegeven
Hierin kunnen nog wijzigingen komen, als spelers de najaarscompetitie 2004
voor een andere vereniging/afdeling uitkomen dan vorig seizoen.
Deze aantallen zijn exclusief de voor de verschillende ronden vrijgestelde
deelnemers.
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RESERVES

De reserveplaatsen bij de pupillen en welpen worden verdeeld op grond van
sterkte en op basis van de opgaven van alle afdelingen.
Bij de welpen kunnen zowel bij de jongens als bij de meisjes de nummers 1
t/m 4 van het Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn nog aan deze NJM deelnemen,
voor zover zij zich nog niet reeds via de afdelingsronden hadden geplaatst.

VRIJSTELLINGEN

Na onderling overleg tussen CTW en de Topsportsectie is besloten de
onderstaande spelers vrij te stellen van deelname aan de achtste finales, dan
wel deel te laten nemen in een andere/hogere categorie.
Meisjes
vrijgesteld
Red Stars
Sandra Leyten
Junioren
vrijgesteld
Maasbree
Nicky Zetsen
vrijgesteld
Taverbo
Wies van Haaren
vrijgesteld
SAR
Simone de Klerk
Jongens
vrijgesteld
Torenstad
Jelle Bosman
Junioren
vrijgesteld
Persoonlijk lid
Pim de Goede
Meisjes
Neemt deel bij de:
SAR
Kadetten
Simone de Klerk
Meisjes Junioren
Monique Postuma Red Star’58
Meisjes Junioren
Jongens
Smash’70
Boris de Vries
Kadetten
Jongens Junioren
GTTC-Groningen Jongens Junioren
Nathan vd Lee
Pecos
Casper ter Luun
Jongens Junioren
Scylla
Olivier Altenburg
Jongens Junioren
Deze spelers worden opgegeven in de leeftijdsgroep waarin ze uitkomen.
Bij het vaststellen van de rechtplaatsen is daar al rekening mee gehouden.

SPEELWIJZE

1e ronde zeskampen
2e ronde zeskampen
3e ronde twaalfkampen, 1e dag 6 wedstrijden en 2e dag 5 wedstrijden
Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot 11 punten.
Uit de 1e en 2e ronde gaan de nummers 1 en 2 van de meerkampen door
naar de volgende ronde, terwijl de nummers 3 spelen om de nog beschikbare
plaatsen.

ARBITRAGE

Voor zover niet anders geregeld dienen alle wedstrijden door de spelers zelf
geleid te worden.

PLAATSING

De plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten.

OPGAVENFORMULIER

Inschrijving kan geschieden via de opgavenformulieren, die samen met deze
uitnodiging tot inschrijving zowel naar de afdelingssecretariaten als naar de
contactpersonen van vorig seizoen zijn gestuurd. Indien nodig wordt de
afdelingssecretaris verzocht deze door te sturen naar de juiste persoon.
De opgavenformulieren worden volgens de eerder genoemde gegevens en
de resultaten van de afdelingsvoorronden ingevuld.
Daarbij gelieve men de resultaten van die afdelingsvoorronden te vermelden
en tevens de competitieklasse en het behaalde percentage van de
voorjaarscompetitie 2004.
Om de ‘open’ plaatsen bij de pupillen en welpen zo goed mogelijk te verdelen
raden wij aan zo veel mogelijk spelers op te geven en daarbij de
competitieresultaten te vermelden.

DEELNEMERS

Elke deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de
inschrijving.
Spelers dienen telkens op tijd bij de tafel aanwezig te zijn, om te spelen of te
tellen.

INSCHRIJFADRES

Paul Kil, Burgemeester van Loonstraat 137, 4651 CC Steenbergen.
Men gelieve hiervoor de per post ontvangen gekleurde opgavenformulieren
te gebruiken.

UITSLAGEN
AFDELINGSRONDEN

Het is van groot belang voor de jeugsranglijsten en dus voor de plaatsingen,
dan ALLE uitslagen van de afdelingsronden worden meegestuurd met de
opgavenformulieren naar Paul Kil EN dat deze uitslagen tevens zo spoedig
mogelijk worden gestuurd naar de ranglijstfunctionaris Igor Heller,
Windstilte 332, 3454 SW De Meern.

SLUITINGSDATUM

MAANDAG 8 NOVEMBER 2004.
Of zoveel eerder als mogelijk is. 8 november is echt de uiterste datum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde gelegd!

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per deelnemer en zal in december 2004
door het bondsbureau van de NTTB via de rekening-courant van de afdeling
worden geïnd. Dat inschrijfgeld wordt berekend voor alle deelnemers die
genoemd staan op de uitnodiging voor het spelen van de 1/8ste finales.
Voor spelers die daarna als reserves worden opgeroepen is dus geen
inschrijfgeld verschuldigd.

BERICHTGEVING

De indelingen van de 1/8ste finales zal rond 1 december worden verstuurd
naar de opgegeven contactpersonen van de afdelingen en zal tevens op de
NTTB-site te vinden zijn. Wil men de gegevens per e-mail ontvangen dan
gelieve men het emailadres op het opgavenformulier te vermelden. Men
ontvangt dan tevens per e-mail de uitslagen van de verschillende ronden en
de indelingen van de 2e en 3e ronde telkens omstreeks drie weken van
tevoren.

OPROEPEN
RESERVES

Om de afdelingscontactpersonen enigszins te ontlasten is bij de
opgavenformulieren ook een lijst bijgevoegd, waarop men de naam en het
telefoonnummer kan opgeven van contactpersonen van de verenigingen,
waarvan spelers zijn ingeschreven voor deze NJM. Zo kan bij het oproepen
van reserves de betreffende vereniging rechtstreeks benaderd worden.

AFMELDINGEN

Bij mogelijke verhindering kan schriftelijk worden afgemeld, voor de
1e ronde: tot uiterlijk 15 december 2004, bij Paul Kil,
2e ronde: tot uiterlijk 24 januari 2005 bij Joost Schoenmakers,
3e ronde: tot uiterlijk 31 mei 2005 bij Joost Schoenmakers.
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 6,00 en kan uitsluiting
voor de NJM van het volgende seizoen tot gevolg hebben.
Uiteraard wordt men bij het niet deelnemen aan een ronde, om welke reden
dan ook, uitgesloten voor deelname aan volgende ronden in dit seizoen.

PRIJZEN

Voor elke categorie zijn drie prijzen beschikbaar.
Alle deelnemers aan de finaleronde ontvangen een herinnering.

LICENTIES

Alle spelers met een C- of D-licentie, uitgezonderd welpen, die aan de
1e ronde meedoen krijgen automatisch een B-licentie.
Alle spelers met een B-licentie, die aan de 2e ronde meedoen behouden hun
B-licentie in het seizoen 2005/2006, ongeacht hun andere resultaten.
Alle spelers met een B-licentie die de 3e ronde bereiken, krijgen automatisch
een A-licentie. Zij kunnen aan het einde van de speeldag van de 2e ronde
nog inschrijven voor het A-Jeugdranglijsttoernooi in Nederweert op 20 maart
2005.
Alle spelers met een A-licentie die in de 3e ronde in de 12-kamp op de
plaatsen 1 t/m 8 eindigen, behouden in het seizoen 2005/2006 hun A-licentie
ongeacht hun andere resultaten.

PRIJSUITREIKING

Prijzen worden na afloop van de laatste ronde uitgereikt.

SPORTKLEDING

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte kleding is NIET
toegestaan evenals sportschoenen met afgevende/zwarte zolen.
Het is niet verstandig om waardevolle spullen in de kleedkamer achter te
laten. De organisaties zijn daar niet verantwoordelijk voor!

SPEELRUIMTE

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders
toegelaten. Maximaal 1 begeleider per speler.
Toeschouwers nemen op de daarvoor bestemde tribunes plaats.

ENTREEGELD

Er wordt geen entreegeld geheven.

ROKEN

In de meeste sportcomplexen, maar in ieder geval in de speel- en
kleedruimtes mag NIET gerookt worden.

RESTAURANT

In de accommodaties is veelal een kantine, waar iets gegeten kan worden.
In de speelzalen mogen geen dranken en etenswaren genuttigd worden.

BEPALINGEN

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

