
 

 

 

Convocatie WUTTO Taverzo Open 2013 

Datum Zondag 8 december 2013 

Locatie 
Taverzône, Dorpsstraat 33a in Zoetermeer 

Telefoonnummer zaal: 079 - 316 87 60 

Organisatie Taverzo toernooicommissie 

Toernooileiding 

Wianka Overbeeke  

Telefoon: 06-13 79 13 38  
E-mail: wianka.overbeeke@gmail.com 

Aanvang 12.00 uur, zaal open om 11.00 uur 

Einde De finales zijn voor uiterlijk 18.00 uur gepland  

Tafels Er wordt op maximaal 5 Adidas tafels gespeeld 

Ballen Er wordt met door NTTB goedgekeurde witte 40mm ballen gespeeld 

Batjes Er wordt gespeeld met Vigor batjes 

Klasse-indeling Het toernooi wordt in 1 klasse gespeeld  

Spelsysteem 

Alle spelers starten in één poulefase met poules van 6 of 7, daarna 

wordt er een hoofdronde gespeeld volgens een afvalsysteem. 
Tijdens de poulefase worden 3 games gespeeld, in de vervolgrondes 

best of 5 en in de finale best of 7. 

Plaatsing De plaatsing geschiedt aan de hand van de meest recente WUTTO 

ranglijst 2013. Volgorde van inschrijving is bepalend voor 
deelname. 

Inschrijfadres 

Inschrijven kan alleen per mail: wianka.overbeeke@gmail.com 
In mail graag vermelden: 
Naam + club 

competitieklasse (evt huidige WUTTO ranking) 

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per deelnemer 

Betaling 

Tegelijk met de inschrijving dient het verschuldigde bedrag te 

worden overgemaakt op rekening 110.527.240 t.n.v. 
Tafeltennisvereniging Taverzo o.v.v. WUTTO Taverzo Open + naam 

deelnemer 

Sluitingsdatum 
30 november 2013 of zodra het maximum aantal deelnemers (32) 
is bereikt 

Prijzengeld 
€ 100,- winnaar  
€ 50,- finalist  

€ 20,- winnaar wedstrijd om plaats 3/4  

Ranglijst 
Het WUTTO Taverzo Open 2013 heeft de 400 punten-status bij 

voldoende deelname van top-10-spelers 

Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats direct na de laatste finale 
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Sportkleding 
Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts 
en shorts zijn niet toegestaan. Sportschoenen met zwarte of 
afgevende zolen zijn verboden. 

Bepalingen 
De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in 
het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de WUTTO en de daaraan 

verbonden handboeken. 

WUTTO-regels 
2013 

1. Iedereen speelt met hetzelfde soort bat (Vigor) 

2. Het bat blijft altijd aan dezelfde kant van de tafel, er wordt 
bij iedere game gewisseld van bat 

3. Er wordt gespeeld met 40mm ballen 
4. Spelsysteem: poules 3 games, vervolgronde best of 5 finales 

best of 7. Games tot 11 

5. Pauze tussen de games: 1 minuut 
6. Er mag alleen tussen de games gecoacht worden 

7. De organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van redenen 
inschrijvingen te weigeren 

8. Deelnemers en toeschouwers dienen zich te houden aan de 

algemeen geldende sportieve regels 
9. In alle andere gevallen bepaalt de toernooiorganisatie 

WUTTO www.wutto.org  

 

http://www.wutto.org/

