
 Rabo Rossums Open 2013   
Voor de 6e keer. 

Zondag 8 september voor de senioren. 
Nu de zomer weer voorbij is worden de meesten tafeltennis trainingen weer hervat. 

Na het succes van vorig jaar wat in het begin wat vreemd was wordt er weer gespeeld in het Zwitsers 

systeem. Hierdoor speel je allemaal evenveel wedstrijden en weet je vooraf niet tegen wie je speelt. 

 

Het toernooi wordt over meerdere klassen gespeeld, vanaf recreant tot en met 1e kl en hoger . 

Van elke klasse zal er tenslotte een finale gespeeld worden, dus er zijn twee prijzen per klasse. 

Er zal mogelijk worden aangevangen met twee poules namelijk de A poule vanaf 4e klasse en hoger .En de 

B poule vanaf 5e klasse en lager. Er wordt ingedeeld naar competitie resultaat van voorjaar 2013 dat te 

vinden is op ttkaart.nl dus lager inschrijven heeft geen zin.  

Jeugd spelers die landelijk spelen mogen  bij de senioren meedoen. 

Deelname op volgorde van binnenkomst aanmelding. 

 

Tijdstip. 

Zaal open: 9.00 uur. 

Aanwezig : 9.30 uur. 

Aanvang wedstrijden : 10.00 uur. Einde +/- 17.00 uur. 

Prijsuitreiking meteen na afloop toernooi. 

 

Tevens wordt er door alle aanwezige verenigingen gestreden om de HIS-verenigingswisselbeker.  

Winnaars verenigingsprijs 2012. Senioren : TTV PJS uit Vught. 

            

Inschrijfgeld :Senioren € 8,- 

Inschrijfgeld dient gelijk met opgave te worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer: 144612623      

Tnv RRO2013 met de naam van de deelnemer(s) en of deelneemster(s). 

 

Locatie :Gymzaal De Bogerd 

  Kersenbogerd 4 

                       5328GW Rossum 

 

Heb je interesse om deel te nemen, schrijf je dan in op het bijgeleverde 

inschrijfformulier t/m Zaterdag 24 augustus. Of via info@rotac82.nl 

Info via onze website www.rotac82.nl waar je ook de deelnemers kunt zien. 

Bij geen tegen bericht ben je ingeschreven. 

Verdere info kan ook telefonisch met Wim Dubach telnr:0610922467                                                   

 

Wij zien jullie graag allemaal terug op de Rabo Rossumse Open 2013.                                         

Er is drinken en snacks verkrijgbaar in de sporthal.  

 


