ZuidWest TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 2002
Datum

Zaterdag 25 mei 2002, jeugdtoernooi
Zondag 26 mei 2002, seniorentoernooi

Accommodatie

Schaats- en Racketcentrum Breda
Terheydenseweg 500
Postbus 6858; 4802 HW Breda
Telefoon: 076-5723010 / 5871000
Fax.: 076-5878685

Organisatie

TTV Breda

Toernooicommissie

W. Dielemans, H. van den Buijs en F. van Zalinge

Toernooileider

W. Dielemans, Molenstraat 108, 4841 CG Prinsenbeek
Tel. 076 – 5423443 of 06-22559769, email
william@dielemans.tmfweb.nl

Bondsvertegenwoordigers

Jeugd :
D.Mijnsbergen,Tuindorp 66, 44341 CD, Arnemuiden.
Tel.nr.: 0118-606206. E-mail: dmijnsbergen@deloitte.nl
Senioren
H.Kuijpers, v.Lieshoutstraat 16, 5708 CE, Helmond.
Tel.nr.: 0492 536984 E-mail: harriekuijpers@hetnet.nl

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door de NTTB afdeling ZuidWest

Aanvang

Zaterdag :
Zondag :

Tafels

Maximaal 65 tafels

Ballen

Er zal gespeeld worden met door de NTTB goedgekeurde 40 mm
ballen.

Deelname

Deelname staat open voor NTTB leden van de afdeling ZuidWest.

Speelwijze

Inschrijven wil zeggen dat men inschrijft voor zowel het enkel als
het dubbel. Alle wedstrijden en finales worden gespeeld in ‘best of
three’, met games tot 21.

Enkelspel

Eerste ronde meerkampen (4 of 5 kampen).
De nummers 1 en 2 van de meerkamp gaan naar de volgende
ronde. Daarna afvalsysteem.
Bij gelijk eindigen in de meerkamp is de meerkampregel van
toepassing. Men mag uitsluitend inschrijven in de eigen
Iicentie/leeftijdsklasse.

9.00 uur
9.30 uur

Dubbelspel

Direct afvalsysteem.
De deelname aan het dubbelspel is verplicht.

Dubbelspel senioren

Men moet inschrijven in de eigen licentieklasse, maar men mag
ook met een partner van dezelfde of andere vereniging met
maximaal één licentie hoger inschrijven.
Indien bij de inschrijving geen dubbelpartner is ingevuld, zal deze
door de organisatie worden aangewezen.

Dubbelspel jeugd

Inschrijven voor het dubbelspel bij de jeugd mag alleen in de juiste
licentieklasse. Zie hiervoor de indeling van de
dubbelspelklassen.
Indien bij de inschrijving geen dubbelpartner is ingevuld, zal deze
door de organisatie worden aangewezen.

Samenvoegen klassen

Voor het enkelspel en dubbelspel geldt dat in een klasse
minimaal acht deelnemers of dubbelparen moeten zijn. Indien dit
niet het geval is, zal deze klasse samengevoegd worden met de
naast hogere klasse.

Inschrijving

Voor de inschrijving in een jeugdklasse geldt de licentie zoals
deze vermeld staat op de licentielijst welke de afdeling ZuidWest
heeft gepubliceerd.
Alle niet in deze lijst opgenomen junioren, kadetten, pupillen bij de
A, B, C licenties en welpen met een A licentie, hebben een D
licentie.
Jeugdspelers(sters) die uitkomen in de landelijke of afdelingsseniorenkompetitie en willen deelnemen aan de afdelingskampioenschappen, mogen zowel deelnemen aan het jeugd als
aan het seniorentoernooi.
Voor de senioren geldt de licentie zoals deze staat vermeld op de
jaarkaart.

Meisjes en jongensklasse

Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen :

Enkelspel
Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen

A, B, C en D
A, B, C en D
A, B, C en D
A en D

(geboren van 01-07-1984 t/m 30-06-1987)
(geboren van 01-07-1987 t/m 30-06-1989)
(geboren van 01-07-1989 t/m 30-06-1991)
(geboren op/na 01-07-1991)

Dubbelspel Meisjes
Jeugd 1
Jeugd 2
Jeugd 3
Jeugd 4

Junioren A/B, Kadetten A
Junioren C, Kadetten B, Pupillen A
Junioren D, Kadetten C/D, Pupillen B, Welpen A
Pupillen C/D, Welpen D

Dubbelspel Jongens
Jeugd 1
Jeugd 2
Jeugd 3
Jeugd 4
Jeugd 5

Junioren A/ B, Kadetten A
Junioren C, Kadetten B, Pupillen A
Junioren D, Kadetten C, Pupillen B
Kadetten D, Pupillen C, Welpen A
Pupillen D, Welpen D

Dames en herenklasse

Inschrijven is mogelijk in de volgende klassen :

Enkelspel
Heren
Dames

A, B, C, D, E, F, G en H klasse
A, B, C, D, E, F klasse

Dubbelspel
Heren
Dames

A, B, C, D, E, F, G en H klasse
A, B, C, D, E en F klasse

Algemeen

Inschrijven in zowel een hogere als een lagere licentieklasse is
verboden en strafbaar.
Indien men lid is van meerdere verenigingen is men verplicht
zowel de vereniging waarvoor men inschrijft als de vereniging
waarvoor men competitie speelt te vermelden.

Stam en jaarkaart

Elk senior NTTB lid en elk jeugd NTTB lid dat inschrijft in de
seniorenklasse, dient bij inschrijving in het bezit te zijn van een
geldige stam en jaarkaart.
Beide documenten moeten in overeenstemming zijn, bovendien
moet de opgegeven licentie opgenomen zijn in de registratielijst
van de geldende licenties van de afdeling ZuidWest.

Inschrijfadres

J.Schoenmakers, v.Gilselaan 40, 4702 GL, Roosendaal.
Tel.nr.: 0165-561261. E-mail: jschoenmakers@home.nl

Inschrijfgeld

Jeugd :
€ 6,00 (voor enkel- en dubbelspel)
Senioren : € 7,50 (voor enkel- en dubbelspel)
Inschrijven verplicht tot betaling !!

Inschrijfformulier

Aan uw vereniging zijn verzamelinschrijfformulieren toegezonden.
Inschrijven dient uitsluitend via deze formulieren te geschieden.
Er zijn aparte formulieren voor dames, heren, meisjes en jongens.

Betaling

Gelijktijdig bij inschrijving op :
Postbank nummer 6037006 t.n.v.TTV Breda onder vermelding
van “ZuidWestkampioenschappen 2002

Sluitingsdatum inschrijving Donderdag 14 maart 2002
Prijzen

Er zijn twee prijzen per klasse

Prijsuitreiking

Direct na afloop van een finale worden de prijzen uitgereikt

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.

Deelnemerskaart

Deze worden via het contactadres van de vereniging, zoals dat
vermeld wordt op het verzamelinschrijfformulier toegezonden.

Sportkleding

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven sportkleding is
verplicht.

Restaurant

In de sporthal is een restaurant met een ruim assortiment
aanwezig.

Parkeren

In de directe omgeving van de hal is parkeergelegenheid
aanwezig.

Bepalingen

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

TTV Breda wenst u een goed, gezellig en sportief
ZuidWest kampioenschap toe.

