T.T.V. Unicum organiseert op zondag 18 april 2004
HET 21e OPEN GELDROPSE TAFELTENNISTOERNOOI
SPEELZAAL:
AANVANG:
EINDE:
TAFELS:
BALLEN:
PUNTENTELLING:

Sporthal DE KIEVIT aan de Linze te Geldrop.
Alle klassen om 9.30u.
18.00u.
Er wordt op maximaal 40 tafels gespeeld.
Er wordt gespeeld met Three Ball.
Er wordt gespeeld volgens de puntentelling van de NTTB. Dit houdt in dat er
gespeeld wordt in een best-of-five-systeem tot en met 11 punten.
DEELNAME:
De deelname staat open voor iedereen.
INSCHRIJVINGEN: Het toernooi sluit bij een maximale inschrijving van 200.
LEIDING:
Het toernooi staat onder leiding van Ellen Franssen, Ramona Rouwet en Ad
Sprengers.
--------------------------------------------------------------------KLASSE A: Alle heren NTTB-spelers die 2e klasse of hoger spelen, alle dames die ere- of eerste
divisie spelen en alle TLE-spelers die ereklasse spelen
KLASSE B: Alle heren NTTB-spelers die 3e of 4e klasse spelen, alle dames die 2e of 3e divisie
spelen en alle TLE-spelers die hoofdklasse of overgangsklasse spelen.
KLASSE C: Alle heren NTTB-spelers die 5e of 6e klasse spelen, alle dames die 4e divisie spelen
en alle TLE-spelers die 1e, 2e of 3e klasse spelen.
KLASSE D: Alle heren NTTB-spelers die 7e klasse spelen, alle TLE-spelers die 4e, 5e of 6e
klasse spelen en recreanten die nooit competitie gespeeld hebben, dus de echte
huis-, tuin- en keuken tafeltennissers.
KLASSE E: Jeugdspelers en -speelsters geboren tussen 01-01-1986 en 31-12-1989.
KLASSE F: Jeugdspelers en -speelsters geboren tussen 01-01-1990 en 31-12-1992.
KLASSE G: Jeugdspelers en -speelsters geboren na 01-01-1993.
TOELICHTING: Iedereen mag in een hogere klasse inschrijven dan hier aangegeven.
Jeugdspelers mogen in de A, B of C klasse inschrijven. Er is slechts één inschrijving per persoon
mogelijk.
--------------------------------------------------------------------SPEELWIJZE:
Iedereen wordt ingedeeld in poules van 5, 6 of 7 personen. Daarna volgt het
KO-systeem, voor de besten van de poules.
CORR. ADRES:
Ellen Franssen, Ziggenstraat 4, 5662 RM te Geldrop,
telefoonummer 040-2858348
INSCHRIJFDATUM: De inschrijving sluit op 30 maart a.s. of zodra het maximum aantal
inschrijvingen is bereikt.
INSCHRIJFGELD:
EUR 3,50 per persoon. Tegelijk met het inschrijfformulier dient u het totale
bedrag over te maken op bankrekening 66.29.89.368 (ING) of girorekening
32.49.801 t.n.v. penningmeester Unicum, te Geldrop.
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van:
Celed Reclame, Geldrop (Weekblad Middenstandsbelangen).

