UITNODIGING LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 2018
A.O.-evenement

1

Toernooinaam:

Limburgse Kampioenschappen ENKEL Tafeltennis 2018

2

Data:

Para

3

Accommodatie:

Sporthallen “Piushof”, Piushof 137, 5981 VW Panningen, 077-3072998
eventueel uitbreiding bij TTV Fortus, 5981 VT Panningen, 077-3074409

4

Organisatie:

TTV Fortus

5

Toernooileider Senioren :

Jeroen Vercoulen +31613205177

6

Wedstrijdorganisatie:

Ronald Maessen, Jeroen Vercoulen, Eddy Everaerts, Joris van Eekeren

7

Goedkeuring:

Goedkeuring is verleend door het Bestuur van de Afdeling Limburg op 17 november 2017

8

Bondsvertegenwoordiger:

Maurice Kemp, 06-53294995, maurice.kemp@nttblimburg.nl

9

Aanvang wedstrijden:

09.00u.

10

Einde Wedstrijden:

Finales uiterlijk 18.00u.

11

Tafels:

Maximaal 48 blauwe/groene tafels

12

Ballen:

Plastic ballen Tibhar basic 40+ Synnt

13

Deelname:

a) Deelname staat open voor NTTB-leden die lid zijn van een vereniging behorende tot de Afdeling Limburg.
Limburg en persoonlijke leden van de NTTB, voor zover wordt voldaan aan de overige voorwaarden
in deze uitnodiging.
b) Deelnemers dienen te beschikken over een geldige NTTB ledenpas en deze tijdens het toernooi
desgewenst te tonen aan de toernooileiding.

14

Toernooiklassen:

a) Indeling deelnemers in klassen aan de hand van de behaalde competitierating in de voorafgegane
najaarscompetitie.
b) Dames en Heren spelen gemengd, evenals Jongens en Meisjes in zowel enkelspel als Open Klasse.

15

Klassenindeling:

:

13 januari 2018 (zaterdag)

tenw@nttblimburg.nl

Zaal open vanaf 08.00u.

Enkelspel. Bij minder dan 4 deelnemers kunnen klassen worden
samengevoegd. Deelnemers worden ingedeeld in de klasse zoals vermeld
op de spelerslijst. Verzoeken tot tussentijdse aanpassing van de
speelklasse worden door Team Parasport behandeld.
Team Parasport is ook verantwoordelijk voor het indelen van nieuwe
spelers. Wij maken geen onderscheid tussen rolstoelers en lopers, maar dele
delen uitsluitend in op basis van de sterkteklasse, zoals gepubliceerd op
http://www.nttb.nl/ranglijsten.
Bij de open klasse wordt iedereen samengevoegd. Men speelt dan een 3 kamp
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waarna er een knock out systeem gehanteerd wordt

16

Speelwijze:

a) Volgens NTTB reglement in best of five. Games tot 11 punten
b) afwijkende spelregels worden toegepast volgens de richtlijnen door het Parateam opgesteld
c) Er wordt geprobeerd voor zo veel mogelijk tellers / ballen rapers te zorgen

Enkelspel
a) De 1e ronde wordt gespeeld in meerkampvorm ( 4-kampen ) waarvan de nrs. 1 en 2 doorgaan naar
de vervolgpoules ( A-klasse ) en de overige deelnemers ( 3 t/m 4 ) naar de vervolgpoule ( B-klasse )
Dit zijn allebei 3 of 2-kampen, waarvan alleen de nrs 1 doorgaan.
b) Hoofdronde wordt, voor zover van toepassing, volgens het K.O. systeem gespeeld.
c) Bij gelijke stand in de meerkamp wordt de rangschikking bepaald door de Meerkampregel.
d) De verliezer in de vervolgronde is verplicht de volgende wedstrijd te tellen op dezelfde tafel,
waar hij of zij gespeeld heeft.
Open Klasse
1e ronde wordt gespeeld in/poules en vervolgens spelen de winnaars volgens het K.O. systeem.
17

Inschrijving:

Enkelspel
a) Indien wordt ingeschreven namens een vereniging waarvoor men geen competitie speelt, dient ook de
vereniging waarvoor in de competitie werd uitgekomen, te worden vermeld.
b) Indien in meerdere competities wordt uitgekomen, dienen beide competitieklassen te worden vermeld.
c) Jeugdspelers met een seniorenlicentie en jeugdspelers die uitkomen in de Seniorencompetitie, mogen
ook deelnemen aan het LK Senioren. Ook hier is de behaalde competitierating bepalend voor de klasse
waarin men wordt ingedeeld.
Open Klasse
a) Inschrijven voor het Open Klasse is alleen mogelijk indien ook in de enkelspelklasse wordt gespeeld,.
b) Combinatiemogelijkheden zijn gelijk aan de genoemde bij 14b.

18

NTTB Bondslid

Elke senior- en jeugdlid dient op het moment van inschrijving basislid van de NTTB te zijn en als zodanig
geregistreerd staan in NAS. De inschrijving wordt niet geaccepteerd zonder geldig bondsnummer.

19

Inschrijfadres:

tenw@nttblimburg.nl

20

Inschrijfgeld:

Para Sporters
Enkelspel € 8,00
Combinatietarief € 12,00
Combinatietarief is inclusief het Open Klasse.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING

21

Inschrijfformulieren:

Aan het secretariaat van de verenigingen is een verzamelinschrijfformulier verzonden.
Inschrijven kan uitsluitend via de vereniging.
Een extra exemplaar kan worden gedownload via de website van de Afdeling Limburg.

22

Betaling:

23

Sluiting Inschrijving:

24

Prijzen:

a) De verenigingen ontvangen een nota van de NTTB.
b) Inschrijving verplicht tot betaling!

De inschrijving sluit zaterdag 23 december 2017 om 23.59u.
a) Para Sporters
Enkelspel A-klasse

Finalisten: 1e en 2e prijs.
½ Finalisten: 3e en 4e prijs.
Finalisten: 1e en 2e prijs.
Finalisten: 1e en 2e prijs.

Enkelspel B-klasse
Open Klasse
25

Prijsuitreiking:

a) Alle prijzen zijn beschikbaar na het verwerken van de betreffende wedstrijden door de wedstrijdleiding.
b) Zowel bij de ½ Finales ( 3e en 4e prijs; indien van toepassing ) als bij de Finales ( 1e en 2e prijs ) wordt
een formulier uitgereikt waarop de deelnemer zijn/haar naam ( met verenigingsnaam ) moet vermelden
voor ontvangst van de prijs.

26

Deelnemers:

a) Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.
b) De inschrijving houdt in dat hij/zij akkoord gaat met het eventuele samenvoegen/vervallen van klassen.
c) Deelnemers zijn verplicht wedstrijden te tellen. De toernooileider kan deelnemers daartoe aanwijzen.

27

Deelnemerskaart:

a) Iedere deelnemer ontvangt via zijn/haar vereniging informatie over aanvangstijden en poule-indelingen.
b) Deelnemerskaarten zijn op beide toernooidagen beschikbaar.

28

Sportkleding:

Sportkleding dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond".

29

Entreegeld:

Er wordt geen entreegeld geheven.

30

Kantine:

In de Sporthal is een kantine aanwezig.
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31

Website:

www.tafeltennislive.nl

32

Bepalingen:

De Toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement, conform artikel 8 punt 2.
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