OPEN ZEEUWSE
TAFELTENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN 2005
Datum:

zaterdag 10 september 2005 - jeugd
zondag 11 september 2005 – senioren

Aanvang

9.15 uur

Plaats

Reimerswaalhal, Blauwhoefseweg 1, 4416 RC Kruiningen

Organisatie

ZTTW in samenwerking met de verenigingen Arnemuiden en
TTC Middelburg

Toernooileiding

Willy de Klerk, Jaap Meester, Franca Houterman en Bram
Houterman

Toernooileider

Bram Houterman, Amnestylaan 165, 4336 LL Middelburg,
tel. 0118-624415, e-mail: bhouterman@zeelandnet.nl

Bondsvertegenwoordigers jeugd: Daan Mijnsbergen
senioren: Jan Mijnsbergen
Tafels

maximaal 34 tafels

Ballen

Tibhar ***

Deelname:

Deelname staat open voor NTTB-leden uit de regio’s Zeeland
en West-Brabant van de afdeling ZuidWest

Speelwijze:

Jeugd:
Eerste enkelspelklasse meisjes en jongens apart in de
leeftijdscategorieën:
junioren
- geboren in 1988, 1989, 1990
kadetten
- geboren in 1991, 1992
pupillen
- geboren in 1993, 1994
welpen
- geboren in 1995 en later

Er wordt gespeeld in meerkampen met een eindklassering
voor alle deelnemers.
Tweede enkelspelklasse: indeling naar sterkte in gemengde
klassen: 1e ronde meerkampen, daarna afvalsysteem.
Senioren:
Enkel- en dubbelspel in de diverse licentieklassen.
Eerste ronde enkelspel meerkampen met minimaal 5
deelnemers, daarna afvalsysteem.
Er wordt gespeeld in “best of five” met games tot 11 punten.
Samenvoegen klassen

Bij minder dan 5 deelnemers per klasse worden klassen
samengevoegd. Bij geringe deelname worden bij de senioren
dames ingedeeld bij de heren.

Inschrijving

Voor inschrijving geldt de licentie zoals vermeld op de
laatste lijst van de afdeling ZuidWest. Bij de indeling is de
op dat moment geldende lijst bindend.
Indien het aantal deelnemers het toelaat, mogen
jeugdspelers die uitkomen in de landelijke of
afdelingscompetitie senioren op beide dagen deelnemen.

Inschrijfadres

Bram Houterman, Amnestylaan 165, 4336 LL Middelburg,
tel. 0118-624415, e-mail: bhouterman@zeelandnet.nl

Inschrijfgeld

jeugd
senioren

Inschrijfformulier

Het bijgevoegde verzamelinschrijfformulier bij voorkeur
digitaal invullen en per mail verzenden.
Inschrijving verplicht tot betaling.

Bevestiging inschrijving

Na ontvangst van het verzamelinschrijfformulier wordt
de inschrijving zo spoedig mogelijk bevestigd.

Betaling

Gelijktijdig met de inschrijving op bankrekening
31.22.03.705 t.n.v. ZTTW te Wissenkerke, onder vermelding
van OZTTK 2005 en de naam van de vereniging.

Sluitingsdatum

De inschrijving sluit uiterlijk vrijdag 10 juni of wanneer
het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Prijzen

In iedere klas zijn twee prijzen beschikbaar.
Daarnaast wordt een verenigingsprijs beschikbaar gesteld

€ 6,50
€ 8,00

voor de vereniging die de meeste punten verzamelt. Hierbij
wordt uitgegaan van een puntentelling, waarbij de winnaars
en de nummers 2 van een klasse respectievelijk 2 punten en
1 punt krijgen toebedeeld.
Prijsuitreiking

Na afloop van het eerste en tweede gedeelte worden de
prijzen uitgereikt.

Deelnemers:

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid
van zijn of haar inschrijving. Inschrijving houdt tevens in
dat men akkoord gaat met het eventueel samenvoegen of
laten vervallen van klassen.

Programma

Uiterlijk een week voor het toernooi zullen de programma’s
met daarin de indeling bij de verenigingen worden bezorgd.

Kleding/schoenen

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven sportkleding
is verplicht evenals het gebruik van sportschoenen.

Toegang

Toegang tot de hal en tribune is gratis. De speelzaal is alleen
toegankelijk voor deelnemers en begeleiders.

Restaurant

In de kantine van de sporthal zijn diverse hapjes en
drankjes te verkrijgen.

Bepalingen

De toernooicommissie en/of toernooileider behouden zich
alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.

Inlichtingen:

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de toernooileiding.

Wij hopen op zaterdag 10 en zondag 11 september een groot aantal deelnemers te
mogen begroeten!
De Zeeuwse Tafeltenniscommissie Toernooien en Wedstrijden

