DE TOERNOOIGEGEVENS:
DATUM: Zaterdag 16 februari 2002.
ACCOMMODATIE: Sporthallen Helden, Piushof
137, Panningen, tel 077-3072998.
ORGANISATIE: Tafeltennisvereniging Helden en
TTV Panningen, onder auspiciën van het
Hoofdbestuur van de NTTB.
TOERNOOICOMMISSIE: Frans Dorssers, Huub
Franssen, Jan Hesen, Wim Hügues, Huub
Thijssen, Rik Wijnands, Willy Schers.

TOERNOOILEIDER: Wiel Schers, Ninnesweg 174,
5981 PD Panningen. Tel. 077-3072721
GOEDKEURING. Goedkeuring is verleend
door het Hoofdbestuur van de Nederlandse
Tafeltennisbond.
BONDSVERTEGENWOORDIGER: Paul Kil, Burg.
van Loonstraat 137, 4651 CC Steenbergen.
Tel. 0167 - 563547, p.kil@tref.nl
AANVANG: 10.00 uur.
EINDE: circa 19.30 uur.

TAFELS: maximaal 50,
Three Ball Europa
BALLEN: Tibhar *** 40 mm, kleur wit.
DEELNAME. Deelname is mogelijk voor alle
NTTB-leden, die in het bezit zijn van een geldige
B- of C-licentie. De finalisten van het B-toernooi
enkelspel mogen, indien er plek is, de volgende
dag aan de NK-A 2002 deelnemen.

KLASSE-INDELING.
Senioren dames:
enkelspel:
dubbelspel:

B-klasse
B-klasse

- C-klasse
- C-klasse

Senioren heren:
enkelspel:
dubbelspel:

B-klasse
B-klasse

- C-klasse
- C-klasse

Er is GEEN gemengd dubbelspel.

INSCHRIJFFORMULIER NK B/C'2002 - 16 FEBRUARI 2002
voorletter(s)
m
--v

vereniging

bondsnummer

naam

naam contactpersoon:

dubbelspel met
bedrag

enkelspel

licentie
roepnaam

afdeling

adres, postcode + woonplaats

van de vereniging

telefoon (0

totaal verschuldigd bedrag aan inschrijfgeld:

.........................)

aanschrijfcirculaires worden verzonden naar contactpersoon.

N.B. Het verdient aanbeveling de door u ingevulde gegevens zelf ook vast te leggen of dit formulier te copiëren.

f

SPEELWIJZE: volgens NTTB-reglement.
Enkelspel: eerste ronde minimaal groepen
van 4, waarvan nr. 1 en 2 doorgaan,
daarna afvalsysteem. Dubbelspel: direct
afvalsysteem. Alle enkel- en dubbelwedstrijden in ,,best of 5'’ en elke game
tot de 11 punten.
Bij gelijk eindigen in de poule is de
meerkampregel van toepassing. De regel
bepaalt de winnaar op basis van quotiënt
van games en punten.
Na de loting kan uitsluitend in bijzondere
omstandigheden door de Bondsvertegenwoordiger toestemming worden
gegeven tot wijziging van de samenstelling
van de dubbels.
INSCHRIJVING. Dames kunnen inschrijven
in het dames enkel- en dubbelspel in de
klasse die op de licentiepas is vermeld.
Heren kunnen inschrijven in het heren
enkel- en dubbelspel in de klasse die op de
licentie-pas staat vermeld.
LET OP! Voor houders van een C-licentie
geldt dat zij met een partner, die een Blicentie heeft, mogen dubbelen; uiteraard in
de B-klasse!
STAMKAART EN JAARKAART. Elk seniorNTTB-lid en elk NTTB-jeugdlid, dat in de
senioren-klasse mag inschrijven, dient bij
inschrijving in het bezit te zijn van een
geldige stamkaart met jaarkaart. Beide
documenten moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Bovendien moet de op de
jaarkaart vermelde licentie zijn opgenomen
in de landelijke registratielijst.
INSCHRIJFADRES:
W. Schers
Christinastraat 11
5981 BS Panningen
tel. 077 - 307 90 79
e-mail: lichteveld@schers-1.myweb.nl
INSCHRIJFFORMULIEREN. De verenigingen
met teams die in de landelijke competitie
uitkomen krijgen via het wedstrijdbulletin
de convocatie en het inschrijfformulier
toegezonden. Inschrijving kan uitsluitend
via dit formulier geschieden. Voor extra
exemplaren: Bondsbureau NTTB, Postbus
600, 2700 MD Zoetermeer, tel. 0793414811, via internet: www.nttb.nl of bij
het inschrijfadres.
INSCHRIJFGELD. Enkelspel:f 13,50/ 6,15
p.p. Dubbelspel: f 6,50/ 2,95 p.p. per
dubbel. Inschrijving verplicht tot betaling.

BETALING: Gelijktijdig bij inschrijving d.m.v.
overschrijving naar rekening Rabobank nr.
13.10.51.539, t.n.v. R.A.M.G. Maessen
inz. tafeltennis Helden en Panningen, onder
vermelding van ,,NK2002 B/C'’ en de naam
van de vereniging. In geval van gecombineerde betalingen dient een duidelijke
specificatie te worden gezonden naar het
inschrijfadres.
SLUITINGSDATUM: Woensdag 9 januari
2002 of eerder indien het maximale aantal
te verwerken inschrijvingen is bereikt.
PRIJZEN. Zowel in het enkel- als in het
dubbelspel zijn per klasse vier prijzen
beschikbaar. Om de derde en vierde plaats
zal niet worden gespeeld. De verliezers van
de halve finale komen voor deze prijzen in
aanmerking.
PRIJSUITREIKING:
direct na afloop van de betreffende finale.
DEELNEMERSKAART. Iedere deelnemer/
deelneemster ontvangt via de verenigingswedstrijdsecretaris bericht over het aanvangstijdstip van zijn/haar eerste wedstrijd,
tenzij op het inschrijfformulier wordt vermeld
dat een andere verenigings contactpersoon
de aanschrijfcirculaires wenst te ontvangen.
SPEELRUIMTE. Op de speelvloer worden
alleen deelnemers/deelneemsters toegelaten,
eventueel vergezeld van hun coach.
Toeschouwers dienen te allen tijde op de
tribunes plaats te nemen.
SPORTKLEDING EN BAT. Het dragen van
door de NTTB goedgekeurde sportkleding is
verplicht. Op de speelvloer is het dragen van
sportschoeisel (GEEN ZWARTE ZOLEN!)
verplicht. Het bat dient te voldoen aan de
door de NTTB gestelde eisen.
ENTREEGELD. De toegang is - voor iedereen
- gratis.
RESTAURANT. In de sporthal is een
restaurant aanwezig.
BEPALINGEN. De toernooicommissie
behoudt zich alle rechten voor zoals
omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.

NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
voor de licenties

B en C
Zaterdag 16 februari 2002
Sporthallen Helden te Panningen

Organisatie:
Tafeltennisvereniging Helden en
Tafeltennisvereniging Panningen

Sluitingsdatum
Woensdag 9 januari 2002

