Datum:

Senioren zaterdag 23 juni 2012
Jeugd zondag 24 juni 2012

Soort evenement:

Dit is een O-evenement

Locatie:

MFC “Het Kloosterhof”
Huijbergseweg 3b
4631 GC Hoogerheide
Tel zaal: 0164-612358

Tijden:

aanvangstijd 10.00 uur
geplande tijd laatste finale 17.45 uur

Organisatie:

TTV Hotak’68 in samenwerking met Stichting
Schoon Tafeltennis

Toernooileider:

Jacco Schoone

Goedkeuring:

Goedkeuring voor dit evenement is verleend door
het Hoofdbestuur van de NTTB

Bondsvertegenwoordiger

Wordt later bekend gemaakt

Speelklassen senioren: enkel 1 categorie met hoofd en troosttoernooi
dubbel 1 categorie
alle dubbelkoppels worden door de organisatie
samengesteld, inschrijven in enkel betekend
automatisch deelname in dubbel!
Speelklassen jeugd:

enkel jeugd 1 met hoofd en troosttoernooi
enkel jeugd 2 met hoofd en troosttoernooi
dubbel jeugd 1

dubbel jeugd 2
alle dubbelkoppels worden door de organisatie
samengesteld, inschrijven in enkel betekend
automatisch deelname in dubbel!
Uitleg speelklassen:

Senioren (iedereen die 3de klasse of hoger speelt).
Jeugd 1 (alle junioren, kadetten A, B en C,
pupillen A en jongens pupillen B).
Jeugd 2 (kadetten D, meisjes pupillen B, pupillen
C en D en alle welpen).

Toernooivorm:

Op beiden dagen wordt gestart in zeskampen
waarin om 2 gewonnen games wordt gespeeld.
De eerste 3 gaan naar een hoofdtoernooi en de
onderste 3 naar het troosttoernooi waarin verder
wordt gespeeld in een knock out systeem waar
om 3 gewonnen games wordt gespeeld
(behoudens eventuele tussenronden).
Bij de dubbelcategorieën wordt gestart in poules
van 3 of 4 waarna de nummers 1 (en in sommige
gevallen ook nummers 2) doorgaan naar de knock
out fase. Bij de dubbels wordt altijd om 2
gewonnen games gespeeld.

Inschrijving senioren: inschrijving gaat eerst open voor landelijke (heren
en dames) en hoofdklasse spelers zodat sterke
spelers vrijwel zeker zijn van deelname. Vanaf 1
maart gaat de inschrijving open voor spelers tot
en met 3de klasse. Er kunnen 60 spelers
inschrijven. Spelers van Hotak’68 dienen zich te
kwalificeren via het kwalificatietoernooi waar 8
plaatsen te vergeven zijn. Tenslotte zijn er door
de organisatie nog 4 wildcards weg te geven
zodat een totale deelname van 72 deelnemers
wordt bereikt. Indien het toernooi op 1 juni nog
niet vol is gaat de inschrijving open voor iedereen
die wil deelnemen ongeacht welke klasse hij/zij
speelt.

Inschrijving jeugd:

Alle jeugdspelers mogen zich inschrijven totdat
hun speelklasse vol is. Bij Jeugd 1 kunnen 38
spelers zich inschrijven en 30 spelers bij Jeugd 2.
Spelers van Hotak’68 voor Jeugd 2 dienen zich te
kwalificeren via het kwalificatietoernooi waar 5
plaatsen te vergeven zijn. Tenslotte zijn er door
de organisatie 2 wildcards in Jeugd 1 te vergeven
en 3 wildcards in Jeugd 2 waardoor een totaal
deelnemersveld van 78 spelers ontstaat.

Kwalificatietoernooi:

Het kwalificatietoernooi voor spelers van Hotak’68
zal plaats vinden op vrijdag 20 januari 2012 op
bovenstaande locatie. Spelers welke geen lid van
Hotak’68 zijn kunnen eveneens deelnemen om zo
in aanmerking te komen voor een wildcard. De
spelers van buiten Hotak’68 nemen niet de plek in
van een Hotak’68-lid dus het aantal
kwalificatieplekken voor Hotak’68 spelers blijft
gelijk. Het maakt voor deelname aan het
kwalificatietoernooi niet uit welke klasse je speelt.
Inschrijven voor het kwalificatietoernooi kan via
onderstaand mailadres tot 17 januari 2012.

Wijziging:

De organisatie behoud zich de mogelijkheid tot
wijziging van het aantal deelnemers op beiden
dagen en wijziging van de categorieën bij de
jeugd voor indien onverwachte omstandigheden
zich voordoen.

Inschrijving:

Door middel van het inschrijfformulier in te sturen
of een mail met je naam, vereniging, licentie en
speelklasse naar schoontafeltennis@hotmail.com
te sturen.
Je ontvangt dan een mail terug met bevestiging
van inschrijving en verdere gegevens.

Kosten inschrijving:

Deelname senioren € 3,- per persoon te voldoen
op de speeldag bij binnenkomst.
Deelname jeugd is geheel gratis.

Afmelding:

Indien je verhinderd bent verwachten we een
afmelding op schoontafeltennis@hotmail.com of
06-52083527. Niet opdagen zonder afmelding kan
tot uitsluiting in toekomstige edities leiden.

Legitimatie:

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
NTTB Ledenpas en deze op verzoek van de
organisatie te kunnen tonen

Prijzen:

Bij de senioren is er in het hoofdtoernooi
prijzengeld voor de plaatsen 1 t/m 3.
Verder is er in iedere categorie prijs voor de
eerste 2 of 3 spelers. Ook wordt getracht net als
voorgaande jaren hiervoor wat speciaals te
regelen.

Prijsuitreiking:

Direct na de laatste finale.

Feest:

Er zal op zaterdagavond wederom een feest
gehouden worden in de plaatselijke kroeg en is
entree geheel gratis. Iedereen is hierbij welkom
(deelnemer aan toernooi of niet). Tevens zal er
vermoedelijk een mogelijkheid zijn tot kamperen
op vrijdag en zaterdagnacht waarover later meer
informatie zal verschijnen op
www.schoontafeltennis.webklik.nl

Extra:

Zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer het
een en ander geregeld worden om geheel
kosteloos hapjes voor te schotelen aan de
deelnemers.

Scheidsrechters:

De wedstrijden worden door de spelers zelf
geleid.

Sportkleding:

Het dragen van de door de NTTB goedgekeurde
sportkleding en schoenen is verplicht.

Ballen:

Er wordt gespeeld met goedgekeurde Nittaku
40mm ballen.

Tafels:

Er zal op maximaal 14 blauwe Tibhar tafels
worden gespeeld.

Roken:

In het gebouw is roken niet toegestaan.

Lijmen:

In het gebouw is lijmen niet toegestaan.

Eten en drinken:

Er is gelegenheid om drinken en eten te kopen in
het gebouw.

Contact:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact
opnemen door te mailen naar
schoontafeltennis@hotmail.com of te bellen met
Jacco Schoone op 06-52083527.
Uitslagen en foto’s van de 2 voorgaande edities
kunt u vinden op
www.schoontafeltennis.webklik.nl

Overige bepalingen:

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten
voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan
verbonden handboeken.

Inschrijfformulier
Vereniging………………………………………………………………
Naam contactpersoon………………………………………………
E-mail contactpersoon………………………………………………
Naam

Vereniging

M/V

Leeftijd
klasse

Licentie

Klasse
competitie

Mail dit formulier of de gevraagde gegevens zo snel mogelijk naar schoontafeltennis@hotmail.com
U bent pas ingeschreven als je een bevestiging per mail hebt ontvangen!!

