In Sporthal "Oostmeer",, Sportpark Het Hogeland 19, 2652 EA te Berkel & Rodenrijs, Tel: 010-5118502
wordt op zondag 16 november 2008 het A-Ranglijst toernooi georganiseerd door de afdeling West
van de Nederlandse Tafeltennisbond.
Westrijdleiding:
Jetty Borgers
Wedstrijdcommissie:
Commissie CTW:
Bondsvertegenwoordiger:
Igor Heller
Inschrijvingen:
53 verenigingen
Aantal deelnemers:
119 verdeeld over 55 meisjes en 64 jongens
AANVANG WEDSTRIJDEN:
Zie de bijgevoegde wedstrijdschema’s
Let op: niet altijd beginnen alle deelnemers in één klasse op dezelfde tijd !!
Tevens zijn deze schema’s ook te downloaden via de site van de afdeling West.
http//www.nttb.nl/west/
v Bij dit toernooi kan speciale controle plaats vinden op het gebruik van niet toegestane lijm
en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.
Aan alle deelnemers(sters), Jeugdleiders(sters) en begeleiders(sters)
Namens het Bestuur van de afdeling West heet ik jullie van harte welkom op dit JONIT AJeugdranglijsttoernooi.
Evenals bij de reeds eerder door ons georganiseerde toernooien hopen wij, dat wij nu weer een
aantrekkelijk toernooi voor jullie hebben georganiseerd.
Teneinde ons toernooi een goed verloop te laten hebben verzoek ik jullie aller medewerking.
Daartoe is het nodig dat de volgende regels in acht worden genomen.
LET OP
Er mogen alleen coaches in het speelveld.
Ik reken op uw medewerking!!
A. De deelnemers(sters) dienen minimaal 5 minuten voor de vastgestelde tijd bij de tafel aanwezig
te zijn. Er zal alleen in uiterste gevallen gebruik gemaakt worden van de geluidsinstallatie.
Na tweemaal oproepen, volgt diskwalificatie.
B. Er mag niet meer dan 1 minuut worden ingespeeld, zeker niet als door omstandigheden de tafel
iets later vrij komt.
C. Er moeten steeds spelers(sters) beschikbaar zijn om als scheidsrechter te fungeren.
In principe wordt elke wedstrijd geleid door de verliezer van de wedstrijd die direct daarvoor op
die tafel is gespeeld.
D.
Deelnemers(sters) dienen, ook al moeten zij niet spelen of fungeren als scheidsrechter, in de
buurt van de tafel te blijven, opdat er, als hij/zij aan de beurt is, geen tijd verloren gaat met het
oproepen van of zoeken naar de betrokkenen spelers.
E. De wedstrijdbriefjes moeten geheel en duidelijk worden ingevuld.
Let er vooral op dat de juiste winnaar(es) is ingevuld, dit voorkomt veel narigheid.
De winnaar van elke wedstrijd moet het briefje en het balletje van de tafel waarop is gespeeld,
inleveren bij de vakcommissaris.
F. Hoofdtoernooi:
1e ronde: In de eerste ronde in het Hoofdtoernooi speelt elke deelnemer 1 wedstrijd.
De winnaars van deze wedstrijden gaan naar de tweede ronde in het Hoofdtoernooi.
De verliezers van die eerste ronde gaan naar de eerste ronde van de Herkansing.
2e ronde In de tweede ronde van het Hoofdtoernooi speelt elke winnaar van de eerste
ronde 1 wedstrijd tegen een andere winnaar van de eerste ronde.
De winnaars van deze tweede ronde gaan naar de derde ronde van het Hoofdtoernooi.
De verliezers van deze tweede ronde gaan naar de 2e ronde van de Herkansing.
En zo voort tot er 2 spelers over zijn. Die twee spelen de finale tegen elkaar. Die Finale
is de hoogste ronde van de Plaatsing. De winnaar eindigt als 1e, de verliezer als 2e.
Als in een categorie met 8 tot 16 spelers wordt gestart telt het Hoofdtoernooi 4 ronden.
Wordt met 17 tot 31 spelers gestart, dan telt het Hoofdtoernooi 5 ronden.

Herkansing:
1e ronde: In de eerste ronde van de Herkansing speelt elke verliezer van de eerste
ronde in het Hoofdtoernooi een wedstrijd tegen een andere verliezer uit de eerste
ronde van het Hoofdtoernooi.
De winnaars van deze wedstrijden gaan naar de tweede ronde van de Herkansing.
De verliezers van deze wedstrijden spelen verder in de laagste ronde van de
Plaatsing.
2e ronde: In de tweede ronde van de Herkansing speelt elke winnaar van de eerste
ronde van de Herkansing een wedstrijd tegen een verliezer uit de tweede ronde van
het Hoofdtoernooi.
De winnaars van deze tweede ronde gaan naar de derde ronde van de Herkansing
De verliezers van deze tweede ronde spelen verder in de één na laagste ronde in de
Plaatsing.
En zo voort tot er 2 spelers over zijn. Die twee spelen om de 3e en 4e plaats.
Plaatsing;
Laagste ronde: De verliezers van de 1e ronde in de Herkansing spelen om de laatste
plaatsen.
Wanneer in een categorie met 9 t/m 16 spelers is begonnen zijn dat de plaatsen
13 t/m 16.
Wanneer in een categorie met 17 t/m 32 spelers is begonnen zijn dat de plaatsen
25 t/m 32.
Één na laagste ronde: De verliezers van de 2e ronde in de Herkansing spelen om de
plaatsen direct vóór de plaatsen die in de laagste ronde zijn bereikt.
Wanneer in een categorie met 9 t/m 16 spelers is begonnen zijn dat de plaatsen
9 t/m 12.
Wanneer in een categorie met 17 t/m 32 spelers is begonnen zijn dat de plaatsen
17 t/m 24.
En zo voort tot in de betreffende categorie een volledige plaatsing is bereikt voor de
plaatsen 5 t/m 16, dan wel 5 t/m 32.
Één na hoogste ronde:
De laatste 2 spelers uit de Herkansing spelen om de plaatsen 3 en 4.
Hoogste ronde:
De laatste 2 spelers uit het Hoofdtoernooi spelen om de plaatsen 1 en 2.
Het is voorts nog van belang de wandschema's goed te raadplegen.
Daarop staan de diverse vervolgwedstrijden aangegeven.

Ruim baan voor tafeltennis!
Net als jullie vinden wij tafeltennis een fantastische sport. Slim, snel en sportief! En zo zijn er nog vele woorden
meer te noemen die onze sport zo treffend kunnen beschrijven. Iedereen geniet op zijn of haar eigen manier van
de tafeltennissport. We zijn allemaal betrokken. En dus willen wij via deze brief een beroep doen op jullie om met
elkaar onze sport nog aantrekkelijker te maken. Voor de organisatie, voor de supporters, voor de coaches en
natuurlijk vooral ook voor de spelers!
Kan dat dan? Jazeker! Laten we bijvoorbeeld beginnen met het oplossen van de grootste ergernis van toernooien:
de overvolle gangpaden. Erg lastig voor de coaches en zeer onoverzichtelijk voor de organisatie.
Die paden zijn bedoeld voor de coaches van de spelers die daadwerkelijk actief zijn achter de tafeltennistafel.
Kortom: als je niet hoeft te spelen of te coachen neem dan even plaats op de tribune of aan de zijkant van de
speelzaal.
Bij een aantal toernooien is dit een standaardregel en dat werkt prima! Dus kunnen we het vandaag ook, toch?
Met sportgroeten
Jetty Borgers Organisator toernooien.
Als een ieder zich aan bovenstaande punten houdt, zal het voor jou en voor ons een succesvol
toernooi worden. In ieder geval wens ik jullie, mede namens het afdelingsbestuur,een sportief toernooi.
ps: Eventuele afmeldingen bij Jetty Borgers,tel/fax: 010-5148166 of 06-14344516
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 6,00.
Email: jettyborgers@hetnet.nl

