NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
VOORRONDE AFDELING GELRE 2020
ZONDAG 18 OKTOBER 2020
ORGANISATIE: AFDELING GELRE
DATUM

: ZONDAG 18 oktober 2020 (ook de B-spelers!)
 Alle Meisjes junioren, kadetten, pupillen, welpen
 Alle Jongens junioren, kadetten, pupillen, welpen
A-licentie spelers hebben zich automatisch geplaatst voor de 1/4e finale
(mits ingeschreven voor dit toernooi!)

ZAAL

: Er zal per klasse een zaal aangewezen worden afhankelijk van het aantal
inschrijvingen.

ORGANISATIE

:

Commissie Jeugdzaken afdeling Gelre

TOERNOOILEIDER

:

De heer W. Ruwette

GOEDKEURING

:

Is verleend door het bestuur van de NTTB Afdeling Gelre.

BONDSVERTEGENW.

:

De heer M. Ebben.

BEGIN EN EINDE

:

Het toernooi begint om 10.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur.
De zaal is vanaf 09.00 uur geopend.

DEELNAME

:

Inschrijving staat open voor jeugdleden van alle verenigingen van de
afdeling Gelre van de NTTB.
Spelers met een A-licentie dienen zich wel in te schrijven om aan de
vervolgronde mee te kunnen doen.

KLASSE INDELING

:

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart.
Junioren : geb. 01-01-2003 t/m 31-12-2005
Kadetten : geb. 01-01-2006 t/m 31-12-2007
Pupillen : geb. 01-01-2008 t/m 31-12-2009
Welpen
: geboren na 01-01-2010

SPEELWIJZE

:

MEERKAMPREGEL:

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in 6 of 7 kampen.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens best of five.
Bij gelijk eindigen in de meerkampen geldt de meerkampregel.
Voor de toekenning en registratie van de setpunten geldt voor dit
evenement de zogenaamde 2-1-0-regel. (2 punten per gewonnen
wedstrijd, 1 punt per gespeelde en verloren wedstrijd en 0 punten
voor een niet (uit)gespeelde wedstrijd.)

INSCHRIJVING

:

Is alleen mogelijk in één enkelspelklasse, via het bijgaande
inschrijfformulier.

BONDSKAART

:

Elke deelnemer dient bij inschrijving in het bezit te zijn van een
geldige bondskaart en deze op verzoek te tonen.

INSCHRIJFADRES

:

jeugdzakengelre@gmail.com

INSCHRIJFGELD

:

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00. Indien een speler zich plaats voor de
landelijke rondes dan zal het inschrijfgeld totaal € 10,00 bedragen.
Inschrijving verplicht tot betaling.
Het inschrijfgeld wordt door de afdeling via de penningmeester
gevorderd bij de ingeschreven verenigingen.

INSCHRIJFFORMULIER

:

Inschrijving dient te geschieden via de vereniging, door
bijgevoegd verzamelinschrijfformulier, aan bovenstaand e-mailadres
te sturen!

SLUITINGSDATUM

:

Inschrijving sluit op 4 oktober 2020.

PRIJZEN

:

Er zijn geen prijzen. Dit toernooi is bedoeld als plaatsing voor de
landelijke NJM.

DEELNEMERS

:

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn
inschrijving.

BERICHTGEVING

:

Wij proberen maximaal een week voor aanvang van het toernooi de
zaalindelingen rond te sturen.

SPORTKLEDING

:

Het dragen van sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn
niet toegestaan, evenals het spelen met schoeisel met zwarte en/of
afgevende zolen.

SLOTBEPALING

:

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals
omschreven in het Toernooi en Wedstrijdreglement van de NTTB.

AANVULLENDE BEPALINGEN i.v.m. corona (Covid-19):
1) Noch de NTTB/afdeling, noch de organiserende vereniging (zalen) is aansprakelijk voor een
besmetting met Covid-19. Dat blijft een eigen verantwoordelijkheid van de individuele personen.
2) De regels/ aanwijzingen (protocol) van de organiserende vereniging moeten strikt worden
opgevolgd.
3) Zo min mogelijk volwassenen, dus alleen de begeleiders/coaches (en de organisatie) mogen in de
zalen aanwezig zijn, mits het maximum aantal personen voor de betreffende locatie niet wordt
overschreden.
4) Per zaal zal er een presentielijst (naam / contactgegevens bijv. mobiel tel.nummer of mailadres)
worden bijgehouden van welke personen aanwezig zijn (geweest) voor mogelijk contactonderzoek
door de GGD. Deze gegevens zullen na 2 weken worden vernietigd.

