Halve finales en Finales NJM, dit seizoen gecombineerd, in één weekeinde gespeeld.
De onlangs door het hoofdbestuur in ere herstelde landelijke CTW is in samenspraak met de
Topsportsectie overeengekomen de halve finales en de finales van de Tibhar Nationale
JeugdMeerkampen te combineren tot één meerdaags evenement.
Meerdaagse evenementen zijn internationaal regelmatig aan de orde. Onder leiding van
goede trainers/coaches werkt het bevorderend voor het sportgevoel en de onderlinge
verstandhouding.
Het doet een beroep op de discipline van de speler. En ook daar moet op getraind worden.
De nieuwe opzet heeft een experimenteel karakter. Aan het einde van het seizoen zal een
evaluatie plaatsvinden en een beslissing voor 2006 (en verder) worden genomen.
In het seizoen 2004/2005 zullen daarom de eerder geplande halve finales van zondag 10
april komen te vervallen. De finales zullen worden gespeeld op zaterdag 4 en zondag 5 juni
2005. Niet op de oorspronkelijk geplande datum van 28/29 mei. Dat weekend valt precies
midden in examens van het voortgezet onderwijs, iets wat niet gewenst is.
De 1/8 finales en ¼ finales zullen om administratieve redenen hun naam houden.
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2005 zullen dus de finales gespeeld worden van deze
Tibhar Nationale JeugdMeerkampen 2004/2005. In alle 8 categorieën 1 twaalfkamp.
Op zaterdag worden de eerste 6 ronden gespeeld, op zondag de overige 5 ronden.
Alle deelnemers zullen dus op beide dagen spelen. Aan alle eindklasseringen in de
twaalfkamp zullen ranglijstpunten verbonden worden, zodat de wedstrijden op zondag nog
voor iedereen belangrijk zijn. Ook geldt bij de junioren, kadetten en pupillen, dat de eerste 8
in de einduitslag zeker zijn van een A-licentie voor het volgende seizoen, ongeacht hun
overige resultaten in het dan afgelopen seizoen.
Een finale van één twaalfkamp dus voor de twaalf spelers per categorie, die voorheen de
halve finale speelden in twee zeskampen waarvan per zeskamp vier spelers doorgingen
naar de finaleachtkamp. In die finale-achtkamp waren dus twee maal vier spelers elkaar al in
de vorige ronde tegen gekomen.
Voor een aantal spelers, speelsters en begeleiders betekent dit enerzijds een toernooivrij
weekeinde en anderzijds een tweedaags evenement, wat voorheen alleen een zondag was.
De finales zullen worden gespeeld in Panningen. Wij beseffen dat dit voor een aantal
deelnemers wat verder weg is. In samenwerking met de organiserende verenigingen wordt
momenteel gekeken naar mogelijkheden om slaapplaatsen aan te bieden en naar adressen
in de directe omgeving voor overnachting. Later in het seizoen zullen wij u hierover nader
informeren.
Wij hopen op een ieders medewerking te kunnen rekenen.
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