Uitnodiging tot inschrijving voor de
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2005
VOOR SENIOREN MET LICENTIE B OF C
DATUM

Zondag 30 januari 2005

ACCOMMODATIE

Sporthallen Piushof, Piushof 137, 5981 WW Panningen,
telefoon 077-3072998.

ORGANISATIE

Tafeltennisvereniging Helden en tafeltennisvereniging Panningen.

TOERNOOICOMMISSIE

Frans Dorssers, Jan Hesen, Wiel Schers, Willy Schers, Huub Thijssen,
Rik Wijnands en Jac Wijnen.

TOERNOOILEIDER

Wiel Schers, Ninnesweg 174, 5981 PD Panningen,
telefoon 077-3072721, email wielschers@wanadoo.nl.

GOEDKEURING

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

BONDSVERTEGEN- Henk Hommes, Bovenkruier 8, 9617 BT Harkstede,
telefoon 050-4041372, e-mail henkhommes@home.nl.
WOORDIGER
AANVANG

09.30 uur.

EINDE

Circa 19.30 uur.

TAFELS

Er wordt op maximaal 50 tafels gespeeld.

BALLEN

Door de NTTB goedgekeurde 40 mm ballen, kleur wit

DEELNAME

Deelname is mogelijk voor alle NTTB-leden, die in het bezit zijn van een
geldige senioren B- of C-licentie. Het Overleg Topsport heeft het recht om zowel
bij de dames als bij de heren per licentiecategorie 2 wild-cards te verlenen.

KLASSE-INDELING Senioren Dames
enkelspel
dubbelspel
Senioren Heren
enkelspel
dubbelspel

B-klasse
B-klasse

C-klasse
C-klasse

B-klasse
B-klasse

C-klasse
C-klasse

SPEELWIJZE

Volgens NTTB-reglement.
Enkelspel: eerste ronde meerkampen, minimaal vierkampen waarvan de
nummers 1 en 2 doorgaan in een afvalsysteem.
Dubbelspel: direct afvalsysteem.
Alle enkel- en dubbelwedstrijden worden in “best of five” gespeeld met games tot
de 11 punten.
Bij gelijk eindigen in de poule is de meerkampregel van toepassing.
Na de loting kan uitsluitend in bijzondere omstandigheden door de
bondsvertegenwoordiger toestemming worden gegeven tot wijziging van
de samenstelling van de dubbels.

ARBITRAGE

Alle wedstrijden dienen door de deelnemers zelf geleid te worden.

INSCHRIJVING

Dames kunnen inschrijven in het damesenkel- en het damesdubbelspel in de
klasse waarvoor ze een licentie hebben.
Heren kunnen inschrijven in het herenenkel- en het herendubbelspel in de klasse
waarvoor ze een licentie hebben.
Let op! Voor houders van een C-licentie is het toegestaan om te dubbelen
met een partner die een B-licentie heeft, uiteraard in de B-klasse.

PLAATSING

Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten.

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.
Beide documenten moeten met elkaar in overeenstemming zijn.
Bovendien moet de op de jaarkaart vermelde licentie zijn opgenomen in
de landelijke licentie-registratielijst.

INSCVHRIJFADRES Willy Schers, Christinastraat 11, 5981 BS Panningen.
Telefoon 077-3079079 e-mailadres wirean@wanadoo.nl
INSCHRIJFFORMULIER

De verenigingen met teams, die in de landelijke competitie uitkomen krijgen via
het competitiebulletin deze uitnodiging tot inschrijving en het inschrijfformulier
toegezonden. Overige verenigingen met C-spelers krijgen deze gegevens naar
het wedstrijdsecretariaat opgestuurd.
Inschrijving kan uitsluitend via dit formulier geschieden.
Voor extra exemplaren: Bondsbureau NTTB, Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer,
telefoon 079-3438140, e-mail bondsbureau@nttb.nl , via de NTTB-site of bij het
inschrijfadres.AANPASSEN!!!!!!!!!!!

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 6,25 per persoon en voor het
dubbelspel € 3,00 per persoon.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME.

BETALING

Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking van
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 13.10.51.539, t.n.v.
R.A.M.G. Maessen, tafeltennis Helden en Panningen,
onder vermelding van NK-B/C 2005 en de naam van uw vereniging.
In geval van gecombineerde betalingen dient een duidelijke specificatie te
worden gezonden naar het inschrijfadres.

SLUITINGSDATUM

De inschrijving sluit op maandag 20 december 2004, of zoveel eerder als het
toernooi is volgeboekt.

PRIJZEN

Zowel in het enkel- als in het dubbelspel zijn vier prijzen per klasse beschikbaar.
Om de derde en vierde plaats zal niet worden gespeeld. De verliezers van de halve
finales komen voor de twee 3e/4e prijzen in aanmerking.

PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking is direct na afloop van de betreffende finales.

DEELNEMERS

Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar
Inschrijving.

BERICHTGEVING

Iedere deelnemer/deelneemster ontvangt via de verenigingscontactpersoon bericht
over de aanvangstijd van zijn/haar eerste wedstrijd, tenzij op het inschrijfformulier
wordt vermeld dat een andere verenigingscontactpersoon deze aanschrijving wenst
te ontvangen.

AFMELDINGEN

Bij onverhoopte verhindering kan men afmelden bij het inschrijfadres tot 25 januari
2005. Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 6,25 dan wel € 3,00
per inschrijving.

SPORTKLEDING
EN BAT

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en
shorts zijn niet toegestaan evenals schoenen met afgevende/zwarte zolen.
Het bat dient te voldoen aan de door de NTTB gestelde eisen.

SPEELRUIMTE

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders
Toegelaten. Toeschouwers dienen op de daarvoor bestemde tribunes plaats te
nemen. In de speel- en kleedruimten is roken niet toegestaan!

ENTREEGELDEN

Er wordt geen entreegeld geheven.

RESTAURANT

In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten.
Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden.

BEPALINGEN

De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.

