UITNODIGING TOT INSCHRIJVING
Starterstoernooi bij TTV ZEENAAR
Datum

Zaterdag 14 NOVEMBER 2020

Soort Toernooi

Individueel toernooi voor spelers t/m 13 jaar uitkomende in de startersklasse
afdelingscompetitie of nog niet competitie spelend. Ook niet-tafeltennissers mogen
deelnemen aan dit evenement.

Accommodatie

TTV Zevenaar, Lentemorgen 7, 6903 CT Zevenaar.
De wedstrijdleiding is tijdens het toernooi bereikbaar op telefoonnummer: 0316-528371

Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door TTV Zevenaar in samenwerking met afdeling
Gelre.

Toernooileiders

Henk Kemperman

Aanvang

De eerste wedstrijden starten om 10.00 uur. Zaal open om 09.30 uur.

Einde

Het toernooi is om 13.00 uur afgelopen.

Tafels

Er wordt gespeeld op maximaal 10 tafels.

Ballen

Door de NTTB goedgekeurde plastic 40+ mm ballen, kleur wit.

Deelname

Deelname is uitsluitend voor jonge startende tafeltennissers in de leeftijd t/m 13 jaar. Ook
mogen alleen spelers deelnemen die uitkomen in de startersklasse afdelingscompetitie of
spelers die nog geen competitie spelen.

Klasse-indeling

Enkelspel; Er wordt waar mogelijk gespeeld in 2 verschillende klassen: startersklasse
spelers en spelers die nog geen competitie spelen.

Speelwijze

Alle wedstrijden worden volgens NTTB-reglement in ‘best of 3’ gespeeld, in games tot en
met 11 punten.
Op basis van het aantal inschrijvingen wordt het systeem bepaald, uitgangspunt is om alle
deelnemers veel wedstrijden te laten spelen. Geen directe knock-out na de poulefase.

Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid onder toezicht van de organisatie.

Inschrijving

Inschrijving loopt via afdelingsondersteuner Martijn Spithoven. Gelieve het inschrijfformulier
volledig in te vullen en terug te sturen naar afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl

Inschrijfadres

Het inschrijfformulier per e-mail toesturen aan Martijn Spithoven. E-mailadres:
afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl. Telefonisch is Martijn bereikbaar op 06-10503795.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is verstuurd naar alle uit Gelre afkomstige tafeltennisverenigingen.
Indien u geen formulier ontvangen heeft kunt u contact opnemen met de organisatie.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per persoon. De betaling dient op de toernooi-dag zelf
contant te worden voldaan.
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Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op donderdag 5 NOVEMBER 2020 of eerder als het toernooi is
volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers staat op 30 personen.

Prijzen

Iedereen ontvangt een prijs, ongeacht het resultaat. Voor de winnaars wordt ook een
gepaste prijs beschikbaar gesteld.

Prijsuitreiking

Direct na afloop van de laatst gespeelde wedstrijdronde.

Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via het e-mailadres dat op
het inschrijfformulier staat vermeld (geef dus vooral uw e-mailadres op!).

Afmeldingen

Bij verhindering graag afmelden bij Henk via h.kemperman41@upcmail.nl

Sportkleding

Het dragen van sportkleding is verplicht.

Bepalingen

De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi- en
Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.

IVM CORONA IS ER PER DEELNEMER 1 OUDER/BEGELEIDER TOEGESTAAN.
VERDER V AN BELANG DAT DE CORONA MAATREGELEN BINNEN DE VERENIGING WORDEN
OPGEVOLGD.
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