UITNODIGING TOT INSCHRIJVING VOOR DE

Kwart finales
NATIONALE JEUGD-MEERKAMPEN 2012/2013
1 Datum

Zaterdag 8 december 2012.

2 Soort evenement

Dit is een N-evenement, dat op initiatief van de NTTB wordt georganiseerd.

3 Accommodatie
Kwart finales

Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere (Poort),
tel. 036 – 5458458.

4. Halve finales
Finales

Halve finales: zondag 17 februari 2013. Sportcentrum Landstede, Zwolle
Finale: 1 en 2 juni 2013. De Heuf Sport- en evenementencentrum, Wilhelminastraat
44, 5981 XW Panningen

5 Centrale
organisatie/
Toernooileider

Contactpersoon voor de
Kwart Finales
Paul Kil telefoon 0167-563547
e-mail: p.kil@home.nl

6.Organisatie en
Wedstrijdleiding ter
plaatse

Tafeltennisvereniging Almeerspin.

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB..

8. Bondsvertegenwoordiger

Igor Heller, telefoon 030-6664925, email: iheller@xs4all.nl

9. Aanvang

Aanvang van de wedstrijden is om 11.00 uur; Zaal open om 10.00 uur.

Contactpersoon voor de Halve finales en
Finales:
Joost Schoenmakers telefoon 0165 - 561261
e-mail: joost@jschoenmakers.nl

10. Einde

De laatste wedstrijden worden om uiterlijk 18.00 uur gepland.

11. Tafels

Er wordt gespeeld op maximaal 72 blauwe Tibhar Smash 28 tafels

12 Ballen

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

13 Klasseindeling

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart
Junioren
geboren in 1995, 1996 of 1997
Kadetten
geboren in 1998 of 1999
Pupillen
geboren in 2000 of 2001
Welpen
geboren in 2002 of later

14 Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB, die zich via de
afdelingsvoorronden plaatsen voor het aantal rechtplaatsen van de betreffende
afdeling. Spelers die lid zijn van meerdere verenigingen en in Nederland competitie
spelen, worden in principe opgegeven door de afdeling waarin zij competitie spelen.

15 Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit van
een geldig lidmaatschapsbewijs van de NTTB en zal die op verzoek van de
organisatie tonen.

16 Rechtplaatsen

Elke afdeling heeft in elke categorie recht op minimaal 1 plaats. Daarnaast krijgt
elke afdeling zoveel plaatsen als er spelers uit die afdeling bij de eerste 61 junioren,
37 kadetten, 32 pupillen en 24 welpen op de beginranglijst van seizoen 2012/2013
genoteerd staan (exclusief vrijgestelde spelers).
Deze aantallen worden gevormd door alle A-licentiehouders aangevuld met de
hoogst genoteerde B-licentiehouders en dito D-welpen.

17 Rechtplaatsen per
afdeling

In onderstaand schema worden de rechtplaatsen per afdeling weergegeven
Hierin kunnen nog wijzigingen komen, als spelers in de najaarscompetitie 2012 voor
een andere vereniging/afdeling uitkomen dan vorig seizoen. Deze aantallen zijn
exclusief de voor de verschillende ronden vrijgestelde deelnemers.
Afdeling
MJ MK MP MW JJ
JK
JP
JW Totaal
1 Holland Noord
9
5
4
2
6
8
6
3
43
2 Zuidwest
11
6
6
3
10
4
3
5
48
12
3 West
9
6
6
21
9
10
8
81
4 Noord
3
3
2
5
10
4
2
2
31
4
5 Limburg
18
8
10
8
7
7
4
66
10
6 Gelre
5
6
3
4
5
5
5
43
5
7 Midden
3
5
2
1
4
5
4
29
3
8 Oost
8
3
7
3
4
2
1
31
Reserveplaatsen
3
3
3
8 16
3
8
16
60
Totaal
72
48
48 48
72 48
48
48
432
Aantallen bestaan uit:
1 per afdeling =
8
8
8
8
8
8
8
8
64
via ranglijsten =
61
37
32
24 61
37
32
24
308
Subtotaal =
69
45
40
32 69
45
40
32
372
Reserves =
3
3
8
16
3
3
8
16
60
Totaal =
72
48
48
48 72
48
48
48
432

18 Reserves

De reserveplaatsen worden verdeeld op grond van sterkte en op basis van de
opgaven van alle afdelingen.
Bij de welpen kunnen zowel bij de jongens als bij de meisjes de nummers 1 t/m 4
van het Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn nog aan deze NJM deelnemen, voor zover
zij zich nog niet via de afdelingsronden hadden geplaatst.

19 Vrijstellingen

Naar aanleiding van een verzoek van de Technisch Directeur NTTB heeft de
landelijke CTW besloten de onderstaande spelers vrij te stellen van deelname aan
één of twee ronden.
Vrijgesteld voor het spelen van de kwartfinales zijn:
Meisjes
Kim Vermaas
Scylla
vrijgesteld
Junioren
Nikki Eerland
Scyedam
vrijgesteld
Marieke v.d.Kamp
Smash’70
vrijgesteld
Rajko Gommers
Scyedam
vrijgesteld
Jongens
Junioren
Koen Hageraats
Bultman/Smash’70
vrijgesteld
Martin Khatchanov
AA-Drink/FvT
vrijgesteld
Laurens Tromer
AA-Drink/FVT
vrijgesteld
Cosmin Stan
Wijzenbeek/Westa
vrijgesteld
Bas Hergelink
TT Zwolle
vrijgesteld
Jongens
Erik Agamyan
Wijzenbeek/Westa
vrijgesteld
Kadetten
Roel Bogie
ATC Nijmegen
vrijgesteld
Deelnemende spelers in een oudere leeftijdsgroep zijn
Jongens Kadetten
Stellan Smid
TTVA
Jongens Pupillen

20 Speelwijze

Roel Bogie

ATC
Nijmegen

In deze kwartfinales worden zeskampen gespeeld.
In de halve finales worden zeskampen gespeeld.

Neemt deel bij de:
Jongens Junioren
Neemt deel bij de:
Jongens Kadetten

In de finales worden in een weekend twaalfkampen gespeeld.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot 11 punten.
Het aantal spelers per groep dat naar de volgende ronde gaat wordt bekend
gemaakt bij het versturen van de indeling van de betreffende ronde.
21 Meerkampregel

Bij gelijk eindigen in de meerkampen geldt de meerkampregel.
Voor de toekenning en registratie van de setpunten geldt voor dit evenement de
zogenaamde 2-1-0-regel. (2 punten per gewonnen wedstrijd, 1 punt per gespeelde
en verloren wedstrijd en 0 punten voor een niet (uit)gespeelde wedstrijd.)

22 Arbitrage

Voor zover niet anders geregeld worden alle wedstrijden door de spelers zelf geleid,
volgens de op het meerkampformulier aangegeven nummering.

23 Plaatsing

De plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten.

24 Opgavenformulier

Inschrijving kan geschieden via de opgavenformulieren, die samen met deze
uitnodiging tot inschrijving zowel naar de afdelingssecretariaten als naar de
contactpersonen van vorig seizoen zijn gestuurd. Indien nodig wordt de afdelingssecretaris verzocht deze door te sturen naar de juiste persoon binnen de afdeling.
De opgavenformulieren worden volgens de eerder genoemde gegevens en de
resultaten van de afdelingsvoorronden ingevuld. Daarbij gelieve men de resultaten
van die afdelingsvoorronden te vermelden en tevens per speler de competitieklasse
en het behaalde percentage van de voorjaarscompetitie 2012.
Om de ‘open’ plaatsen bij de pupillen en welpen zo goed mogelijk te verdelen raden
wij aan zo veel mogelijk spelers op te geven en daarbij de competitieresultaten te
vermelden.

25 Deelnemers

Elke deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving.
Spelers behoren telkens op tijd bij de tafel aanwezig te zijn, om te spelen of te
tellen.

26 Inschrijfadres

Paul Kil, Burgemeester van Loonstraat 137, 4651 CC Steenbergen.
Telefoon: 0167-563547 e-mail: p.kil@home.nl. Zie ook punt 27 en 28.

27 Uitslagen
afdelingsronden

Het is van groot belang voor de jeugdranglijsten en dus voor de plaatsingen, dat
ALLE uitslagen van de afdelingsronden worden meegestuurd met de
opgavenformulieren naar e-mail p.kil@home.nl. EN naar e-mail iheller@xs4all.nl.

28 Sluitingsdatum

MAANDAG 5 NOVEMBER 2012.
Of zoveel eerder als mogelijk is. 5 november is echt de uiterste datum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde gelegd!

29 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,- per deelnemer (welpen € 6,-) en zal in december
2012 door het bondsbureau van de NTTB via de rekening-courant van de afdeling
worden geïnd. Dat inschrijfgeld wordt berekend voor alle deelnemers die genoemd
staan op de uitnodiging voor het spelen van de ¼ finales en voor de spelers, die
vrijgesteld zijn van één of twee ronden. Voor spelers die na de indelingen voor de
eerste ronde als reserve worden opgeroepen is dus geen inschrijfgeld verschuldigd.

30 Berichtgeving

De indelingen van de 1/4 finales zullen begin december worden verstuurd naar de
opgegeven contactpersonen van de afdelingen en ze zullen tevens op de NTTBwebsite te vinden zijn. (Toernooien en evenementen <> Indelingen) Wil men de
gegevens per e-mail ontvangen dan gelieve men het emailadres op het
opgavenformulier te vermelden. Men ontvangt dan tevens per e-mail de uitslagen
e
e
van de verschillende ronden en de indelingen voor de 2 en 3 ronde telkens
omstreeks drie weken van tevoren.
Belangstellenden voor indelingen en uitslagen van de NJM kunnen zich via een mail
aanmelden voor ontvangst van NJM-gegevens bij joost@jschoenmakers.nl

31 Oproepen
reserves

Om de afdelingscontactpersonen enigszins te ontlasten is bij de
opgavenformulieren ook een lijst gevoegd, waarop men de naam, het telefoonnummer en e-mailadres kan opgeven van contactpersonen van de verenigingen,
waarvan spelers zijn ingeschreven voor deze NJM. Zo kan bij het oproepen van
reserves de betreffende vereniging rechtstreeks benaderd worden.

e

32 Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan voor de 1 ronde schriftelijk worden afgemeld bij Paul
Kil (zie punt 4) tot uiterlijk 4 december 2012.
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 12,00.
Uiteraard wordt men bij het niet deelnemen aan een ronde waarvoor men is
ingedeeld (om welke reden dan ook), uitgesloten voor deelname aan de volgende
ronden in dit seizoen.

33 Prijzen

Voor elke categorie zijn in de finaleronde drie prijzen beschikbaar.
Alle deelnemers aan de finaleronde ontvangen een herinnering.

34 Licenties

Alle jongens met een C- of D-licentie (uitgezonderd welpen), die aan de 1 ronde
meedoen krijgen automatisch een B-licentie.
e
Alle meisjes met een C- of D-licentie (uitgezonderd welpen), die aan de 2 ronde
meedoen krijgen automatisch een B-licentie.
e
Alle spelers met een B-licentie, die aan de 2 ronde meedoen behouden hun Blicentie in het seizoen 2013/2014, ongeacht hun andere resultaten.
e
Alle spelers met een B-licentie die de 3 ronde bereiken, krijgen automatisch een Alicentie.
e
Alle junioren, kadetten en pupillen met een A-licentie die in de 3 ronde in de 12kamp op de plaatsen 1 t/m 5 eindigen, behouden in het seizoen 2013/2014 hun Alicentie ongeacht hun andere resultaten.
e
Alle welpen die in de 3 ronde in de 12-kamp op de plaatsen 1 t/m 3 eindigen,
krijgen in het seizoen 2013/2014 een A-licentie ongeacht hun andere resultaten.

36 Prijsuitreiking

Prijzen worden na afloop van de laatste ronde uitgereikt.

37 Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte kleding is NIET
toegestaan evenmin als sportschoenen met afgevende/zwarte zolen.
Het is niet verstandig om waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. De
organisaties zijn daar niet verantwoordelijk voor!

38 Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders toegelaten.
Maximaal 1 begeleider per speler.
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen.

39 Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

40 Roken

In alle accommodaties mag niet gerookt worden.

41 Lijmen

In alle accommodaties mag niet gelijmd worden.

42 Bat controle

Bij alle toernooien kan speciale controle plaats vinden op het gebruik van niet
toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

43 Restaurant

In de accommodaties is veelal een kantine, waar iets gegeten kan worden.
In de speelzalen mogen geen dranken of etenswaren genuttigd worden.

44 Bepalingen

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

e

