Uitnodiging tot inschrijving voor het

JEUGDKLASSENTOERNOOI VOOR AFDELINGSSPELERS/STERS
TIJDENS DE NEDERLANDSE
SENIORENKAMPIOENSCHAPPEN A 2018
___________________________________________________________________________________
01) Datum

Zaterdag 3 maart 2018

02) Soort Evenement

Dit is een N-evenement, dat wordt georganiseerd op initiatief van de NTTB

03) Accommodatie

Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle

04) Organisatie

Wedstrijdzaken NTTB

05) Toernooicommissie

Joke Wijker, Wouter Wijker

06) Toernooileider

Joke Wijker, telefoon 0226 – 316753. e-mail ta.wijker@quicknet.nl

07) Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

08) Bondsvertegenwoordiger

Marianne Wagenmakers

09) Aanvang

10.00 uur. (zaal open om 09.00 uur.)

10) Einde

Ca. 18.30 uur

11) Tafels

Er wordt gespeeld op blauwe Tibhar tafels, maximaal 40.

12) Ballen

Er wordt gespeeld met witte Tibhar *** ballen.

13) Deelname

Uitgenodigd worden de spelers/sters die in de najaarscompetitie 2017 in de
afdelingsklassen jeugd de hoogste winstpercentages hebben behaald.
Per te spelen Jeugdklasse (A-B-C-D-E) kunnen uit elke afdeling maximaal 4 spelers/sters
deelnemen. Om voor deelname in aanmerking te komen dienen de spelers/sters minimaal
de helft van het aantal wedstrijden in hun klasse in de najaarscompetitie 2017 hebben
gespeeld.

14) Klasse-Indeling

Alleen enkelspel
Jeugdklasse A
Jeugdklasse B
Jeugdklasse C
Jeugdklasse D
Jeugdklasse E

Zie bijgevoegde tabel voor de afdelingsklassen die onder de
Jeugdklassen A t/m E vallen.

15) Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. In alle klassen wordt gespeeld in meerkampen, zoveel mogelijk
zeven- of achtkampen.
Alle wedstrijden worden in ‘best of five’ (om 3 gewonnen games) gespeeld, in games tot 11
punten. Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel.
Na de meerkampen spelen de nummers 1 en 2 uit de poules een vervolg afval systeem.

16) Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid, volgens meerkampformulier.
Het is verplicht te tellen.

17) Plaatsing

Plaatsing geschiedt op basis van de percentages van de spelers/sters in de
najaarscompetitie 2017

18) Inschrijving

Inschrijving gebeurt per afdeling. Bij voorkeur door de AJCL of een door de AJCL aan te
wijzen contactpersoon. Alle correspondentie gaat via deze persoon.

19) Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit van een
geldige NTTB ledenpas en zal die op verzoek van de organisatie kunnen tonen.

20 Inschrijf- en
Informatieadres

Joke Wijker, Spiering 9, 1722 ES Zuid-Scharwoude,
telefoon 0226 – 316753, e-mail ta.wijker@quicknet.nl

21) Inschrijfformulier

Aan de afdelingen is een verzamelinschrijfformulier gezonden. Men wordt verzocht
uitsluitend dit formulier te gebruiken. Alle gevraagde gegevens a.u.b duidelijk vermelden.
Inschrijfformulier liefst per mail opsturen.

22) Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12.50 per deelnemer. Tevens heeft één begeleider of ouder
per deelnemer gratis toegang. Alle deelnemers en begeleiders hebben vrije toegang tot
de Nederlandse Seniorenkampioenschappen A, welke in dezelfde accommodatie worden
gespeeld.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME.

23) Betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt het totaalbedrag van de rekening-courant van
de afdeling afgeschreven. Deelnemers gelieve het inschrijfgeld aan de afdeling te voldoen.

24) Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op 19 februari 2018.

25) Prijzen

De nummers 1 en 2 van elke klasse ontvangen een prijs.
Tevens wordt een totaaluitslag per afdeling gemaakt. De afdeling met het beste resultaat
van alle spelers uit die afdeling samen ontvangt de afdelingsprijs.
Alle deelnemers krijgen een herinnering aan het toernooi.

26) Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is direct na afloop van alle Jeugdklassen.

27) Deelnemers

Elke afdeling is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving van spelers/sters,

28) Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden wordt gezonden aan de afdeling waarin de
spelers/sters competitie spelen naar het correspondentieadres of e-mailadres dat op het
inschrijfformulier staat vermeld.
Bij de ingang van de zaal zal aan de verenigingsleiders het vereiste aantal
programmaboekjes en andere bescheiden worden overhandigd.

29) Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 26 februari een vervangende speler worden
opgegeven.

30) Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Geen witte kleding.
Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.

31) Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders toegelaten.
Maximaal 1 begeleider per deelnemer.

32) Entreegeld

Voor bezoekers geldt de normale entreeprijs voor de NK-A

33) Roken

In het gehele gebouw mag niet gerookt worden.

34) Lijmen

Lijmen is niet toegestaan, conform het beleid van de NTTB.
Batcontrole:
Bij dit toernooi kan speciale controle plaats vinden op het gebruik van niet toegestane lijm
en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

35) Restaurant

In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten.
Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden.

36) Bepalingen

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

Klasseindeling Jeugdklassentoernooi voor afdelingsspelers/sters 2018
NK-A 2018

Klasse
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E

Holland-Noord
1e klasse
2e klasse
e
3 klasse
e
4 klasse
e
5 klasse

Zuidwest
e

1 klasse
e

2 klasse
e
3 klasse
e
4 klasse
e
5 klasse

West
Promotieklasse
e

1 klasse
e
2 klasse
e
3 klasse
e
4 klasse

Noord
Noordelijke
Jeugddivisie
1e klasse
e
2 klasse
e
3 klasse

Limburg
Hoofdklasse
e

1 klasse
e
2 klasse
e
3 klasse
e
4 klasse

Gelre
Hoofdklasse
e

1 klasse
2e klasse
e
3 klasse
4e klasse

Midden
e

Oost

1 klasse

Hoofdklasse

2e klasse
e
3 klasse
e
4 klasse
e
5 klasse

1 klasse
e
2 klasse
e
3 klasse
4e klasse

e

