Uitnodiging
tot inschrijving
voor het

Afdeling West

C-/D-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI
BERKEL & RODENRIJS 2007
1 Datum

Zaterdag 10 november 2007.

2 Accommodatie

Sporthal “Oostmeer”, Oostmeerpad, Sportpark Het Hogeland, Westersingel,
2651 te Berkel & Rodenrijs, telefoon 010-5118180.

3 Organisatie

NTTB, Afdeling West

4 Toernooicommissie

Commissie Toernooien en Wedstrijden NTTB, afdeling West.

5 Toernooileider

Jetty Borgers, Langeveldstraat 12, 2651 GD Berkel & Rodenrijs
Telefoon 010-5148166, e-mail jettyborgers@hetnet.nl

6 Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

7 Bondsvertegenwoordiger

Joke Wijker, Spiering 9, 1722 ES Zuid Scharwoude,
Tel. 0226-316753. E-mail: ta.wijker@quicknet.nl

8 Aanvang

09.30 uur. (zaal open om 09.00 uur.)

9 Einde

De finales worden om uiterlijk 18.00 uur gepland.

10 Tafels

Er wordt op maximaal 35 blauwe Europa tafels gespeeld.

11 Ballen

Er wordt gespeeld met witte Butterfly 40 mm *** ballen.

12 Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB met een C- of D-licentie,
uit de afdelingen Midden, Holland-Noord, West en Zuidwest ten westen van
Tilburg,

13 Klasse-indeling

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart.
Junioren
geboren in 1990, 1991 of 1992
Kadetten
geboren in 1993 of 1994
Pupillen
geboren in 1995 of 1996
Welpen
geboren in 1997 of later

14 Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in ‘best of five’ (om 3
gewonnen games) gespeeld, in games tot 11 punten.
In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld, zoveel mogelijk
vierkampen.
Bij gelijk eindigen in de meerkamp geldt de meerkampregel.
De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen verder in de Hoofdronde en de
nummers 3 en 4 in de Troostronde. De Hoofd- en Troostronde worden volgens
het afvalsysteem verspeeld.

15 Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

16 Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten.

17 Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement dient bij inschrijving en deelname in het

bezit te zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs van de NTTB (Nationale
Sportpas NTTB) en dat op verzoek van de organisatie kunnen tonen.
18 Inschrijving

Inschrijving is alleen mogelijk in één enkelspelklasse. Voor inschrijving geldt de
licentie, zoals deze is vastgesteld door de betrokken afdeling. Inschrijving
houdt tevens in, dat men akkoord gaat met eventuele samenvoeging of het
laten vervallen van klassen volgens de daartoe gestelde regels. Indien men
voor een andere vereniging inschrijft, dan voor welke men competitie speelt,
dan worden beide verenigingsnamen op het inschrijfformulier vermeld.

19 Inschrijf- en
informatieadres

Mevrouw J (Jetty) Borgers, Langeveldstraat 12, 2651 GD Berkel & Rodenrijs,
telefoon/fax 010-5148166, e-mail jettyborgers@hetnet.nl

20 Inschrijfformulier

Per vereniging is een verzamelinschrijfformulier bij gesloten.
Alleen inschrijvingen via dit formulier worden geaccepteerd.
Alle gevraagde gegevens a.u.b duidelijk vermelden.

21 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-- per deelnemer; welpen € 3,-- per deelnemer.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME.

22 Betaling

Tegelijk met het inschrijfformulier het geld overmaken naar het
rekeningnummer 4222353 van de Postbank, ten name van NTTB afd. West
toernooi-rek, te Berkel en Rodenrijs, o.v.v C/D-Ranglijst 2007, uw
verenigingsnaam en het aantal deelnemers.
Een andere betalingswijze wordt niet geaccepteerd.

23 Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op vrijdag 12oktober 2007 of zoveel eerder als het
toernooi is volgeboekt.

24 Prijzen

Er zijn 4 prijzen per klasse, 2 voor de Hoofdronde en 2 voor de Troostronde.

25 Prijsuitrijking

De prijsuitreiking is direct na afloop van de finales.

26 Deelnemers

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving.

27 Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden wordt gezonden aan het
correspondentieadres of emailadres dat op het inschrijfformulier staat vermeld.
Vriendelijk verzoek om een emailadres op te geven.

28 Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 9 november worden afgemeld bij het
inschrijfadres.
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 6,00.

29 Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.

30 Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders toegelaten.
Maximaal 1 begeleider per deelnemer.
Hierop zal streng worden gelet.
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribune plaats nemen.

31 Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

32 Roken

In de speel- en kleedruimten mag niet gerookt worden.

33 Restaurant

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

34 Bepalingen

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

