Voor het derde opeenvolgende jaar vindt tijdens de NK-A op 1 maart in Zwolle de landelijke finale
van het basisscholenkampioenschap, Table Stars the Battle, plaats. 32 Teams strijden om deze
felbegeerde titel. Vorige week zijn de posters verstuurd naar verenigingen en vanaf vandaag is het
mogelijk teams in te schrijven voor the Battle. Indien u de posters nog niet heeft ontvangen en dit
wel nog graag wilt, graag even een bericht sturen naar tablestars@nttb.nl
We streven er naar dat tafeltennisverenigingen eerst zelf een lokaal basisscholenkampioenschap
organiseren. We moedigen aan dat dit gebeurt onder de naam Table Stars the Battle. De winnaar van
dit toernooi mag deelnemen aan de landelijke finale. Indien er een individueel kampioenschap wordt
georganiseerd kan de vereniging met een puntensysteem werken zodat er wel een winnende school
naar voren komt. Deze school mag dan een team samenstellen en meedoen aan de landelijke finale.
Om zo veel mogelijk verschillende steden/dorpen mee te laten doen, is er per stad/dorp één team
verzekerd van deelname aan het eindtoernooi in Zwolle. Wanneer er plekken over zijn, wordt er een
beroep gedaan op de nummers 2 en 3 van de lokale kampioenschappen. Zo wordt het steeds meer
een landelijke FINALE.
Nieuwe regel
Op verzoek van meerdere verenigingen is het voor de komende editie mogelijk een vijfde speler mee
te nemen die gedurende het toernooi ingezet kan worden voor het team. Deze speler mag alleen
spelen op positie 4 binnen het team. Indien deze speler een meisje is, mag zij ook met het andere
meisje uit het team wisselen. De andere richtlijnen om deel te nemen aan the Battle vind je terug
onder het kopje toernooi opzet.
Inschrijven
Het is vanaf nu mogelijk om een team aan te melden voor The Battle, schrijf je in middels dit
inschrijfformulier. Wil je deelnemen aan het toernooi, maar zijn de namen van de spelers nog niet
bekend? Meld dan nu alvast het team aan, zodat wij weten waar we rekening mee kunnen houden
en een plek kunnen reserveren. Spelersnamen kunnen later toegevoegd worden.
Wij hopen zo veel mogelijk teams te mogen ontvangen op 1 maart in Zwolle! Heb je nog vragen over
the Battle of over de opzet van het toernooi? Stuur dan een mail naar tablestars@nttb.nl.

