Finales Nationale JeugdMeerkampen
DATA
zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007.
ACCOMMODATIE
Bouwcoachhallen, Wilhelminastraat 44, 5981 XW Panningen. Telefoon 077-3075438.
AANVANG
Zaterdag 2 juni om 11.00 uur, de zaal is open om 10.00 uur.
Zondag 3 juni om 10.00 uur, de zaal is open om 9.00 uur.
EINDE
Zaterdag 2 juni om ongeveer 18.30 uur.
Zondag 3 juni om ongeveer 17.00 uur.
SPEELWIJZE
In elke leeftijdscategorie wordt de finale gespeeld in één twaalfkamp. Op zaterdag worden zes
ronden van die twaalfkamp gespeeld, op zondag de andere vijf ronden. De speelvolgorde in de
twaalfkamp hoeft niet dezelfde te zijn, als die in de indeling vermeld staat.
Bij gelijk eindigen in de twaalfkamp geldt de meerkampregel.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot 11 punten
ARBITRAGE
Waar mogelijk worden wedstrijden geleid door vrijwilligers. Waar geen vrijwilligers beschikbaar
zijn, worden de wedstrijden geleid door de deelnemers aan de twaalfkamp, volgens de
aangewezen scheidsrechter op het meerkampformulier.
Vrijwilligers kunnen zich vooraf per e-mail aanmelden bij atielith@hetnet.nl
COACHES
In de gangpaden worden alleen coaches toegelaten. Eén coach per speler.
LICENTIES
De volgende spelers behouden hun A-licentie, ook als zij het volgende seizoen naar een oudere
leeftijdsgroep gaan.
-Alle Junioren en Kadetten die in deze finales op de plaatsen 1 t/m 8 eindigen.
-Alle Pupillen die in deze finales op de plaatsen 1 t/m 7 eindigen.
-Alle Welpen, die in deze finales op de plaatsen 1 t/m 3 eindigen
AFMELDINGEN
Bij mogelijke verhindering kan per e-mail worden afgemeld vóór 31 mei 2007, bij
Joost Schoenmakers, telefoon 0165/561261, e-mail jschoenmakers@home.nl
WEGBLIJVEN
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 6,00 en kan uitsluiting voor de NJM van
het volgende seizoen tot gevolg hebben.
BEPALINGEN
Voor deze ronde gelden alle bepalingen zoals eerder omschreven in de uitnodiging tot
inschrijving voor dit evenement. Die uitnodiging is nog te vinden bij de agenda op de NTTBwebsite.

