
 

UITNODIGING TOT INSCHRIJVING VOOR HET 
 

1e JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI TILBURG 2014 
  

Voor alle spelers die geen A of B licentie hebben. 

 

  1. Datum  Zaterdag 15 November 2014  
 
  2. Soort evenement Dit is een N-Evenement, georganiseerd op initiatief van de NTTB. 
 
  3. Accommodaties Sporthal T-Kwadraat, Olympiaplein 382 (Stappegoorweg), 5022 DX Tilburg 

tel. 013-5836100 
 
  4. Organisatie  NTTB Wedstrijdzaken, afdeling  ZuidWest.  
 
  5. Toernooicommissie Ineke de Graaf, Marianne Wagemakers, Ad Jonkers en Joost Schoenmakers 
 
  6. Toernooileiding Ineke de Graaf 
 
  7. Goedkeuring  Is verleend door het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. 
 
  8. Bondsvertegen- 
      woordiger 

Nog niet bekend 

 
  9. Aanvang 10.00 uur.   
 
10- Einde De finales worden uiterlijk om 18:00 uur gepland. 
 
11. Tafels Er  wordt gespeeld op maximaal 50  blauwe Tibhar Smash 28 tafels..  
 
12. Ballen Er wordt gespeeld met witte Tibhar ***  
 
13. Deelname Deelname is mogelijk voor alle jeugdleden die geen A of B licentie hebben uit 

alle afdelingen van de NTTB. 
. 

14. Klasseindeling Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart in de volgende leeftijdscategorieën 
Junioren : geboren in 1997,1998 of 1999. 
Kadetten : geboren in 2000 of 2001 
Pupillen : geboren in 2002 of 2003. 

  Welpen : geboren in 2004 of later. 
 
15. Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in “best of five” gespeeld, in 

games  tot 11 punten. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld, zoveel  
mogelijk 6/7-kampen. In de meerkampen wordt voor een gewonnen wedstrijd  
1 punt gegeven. Bij gelijk eindigen in de meerkamp geldt de Meerkampregel. 
De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen verder in de hoofdronde. Alle  
anderen  zijn uitgeschakeld. De hoofdronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld. 

 
16. Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.  
 
 
 

 
 



 
17. Plaatsing  

 
Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten., op het  
moment van de loting. 

 
18. Inschrijving  Indien men  voor een andere vereniging inschrijft dan voor welke men competitie  

speelt, dienen beide verenigingen vermeld te worden. Elke speler/ster is  
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inschrijving. 

 
19. Legitimatie Elke deelnemer/ster aan het evenement dient bij inschrijving en deelname  

in het bezit te zijn van een geldige NTTB ledenpas en zal die op verzoek  
van de organisatie tonen. 

 
20. Inschrijfadres Marianne Wagemakers, Beatrixlaan 20, 4731 KK Oudenbosch 

Telefoon: 06-51632480 of 0165-313574  Email: marianw@caiway.nl 
 
21. Inschrijfgeld  Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 10.00 per persoon.  

Welpen € 7,50. 
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME! 

 
22. Inschrijfformulier Alleen inschrijvingen via dit formulier worden geaccepteerd. 
 
23. Betaling  Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking  

van het verschuldigde bedrag op  NL57 INGB 0001 1315 66 
Ten name van NTTB AFD ZUIDWEST o.v.v. inschrijfgeld jeugdranglijsttoernooi  
Tilburg 2014 en de verenigingsnaam en het  aantal deelnemers. Een andere  
betalingswijze wordt niet geaccepteerd. 
Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt de betaling als volgorde van binnenkomst!   

                                          Indien het totale inschrijfgeld bij sluitingsdatum nog niet is overgemaakt,  
                                          worden de  ingeschreven deelnemers niet toegelaten                                                  
 
24. Sluitingsdatum 
 

 
De inschrijving sluit op  20 Oktober 2014, of zoveel eerder als het toernooi 
is volgeboekt.  

 
25. Afmeldingen Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 10 November 2014 worden 

afgemeld bij het inschrijfadres.  
Wegblijven zonder tijdig afbericht kan wordt beboet met €  10,00. 

 
26. Prijzen Er zijn 2 prijzen per klasse. 
 
27. Prijsuitreiking Direct na afloop van het toernooi. 
 
28. Berichtgeving Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via een overzicht dat  

gestuurd zal worden naar het correspondentieadres dat is vermeld op het 
 inschrijfformulier. Indien  mogelijk zal dit per e-mail gebeuren. 
 Geef dus uw e-mailadres op. 

 
29. Programmaboekjes Per vereniging wordt bij aankomst 1 programmaboekje uitgereikt. 
 
30. Speelruimte  Op de speelvloer worden alleen spelers en hun begeleiders toegelaten. 

Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen. 
 
31. Sportkleding Het dragen van sportkleding m.u.v. witte kleding is verplicht, het is  

verboden om met afgevende zolen te spelen. 
 
32. Entreegeld 
 
33. Parkeren  

Er wordt geen entreegeld geheven. 
 
Er is een parkeerterrein. De kosten bedragen 1 euro per dag. 
 

34. Roken In de gehele accommodatie mag niet gerookt worden. 
 



 
35. Lijmen 

 
In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden. 
Er kan racketcontrole plaatsvinden. 

  
36. Restaurant  In de sporthal is een petit restaurant aanwezig. 
 
37. Bepalingen De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven  

in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan  
verbonden handboeken. 

 
  

NTTB ZuidWest heet u van harte welkom op  
zaterdag 15 november 2014 in sporthal T-Kwadraat 

 tijdens het jeugdranglijsttoernooi in Tilburg. 


