UITNODIGING NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
1.

Toernooinaam:

Nationale Jeugdmeerkampen

2.

Datum:

2 oktober 2016

3.

Accommodatie:

TTV Red Stars, Zuidsingel 2a, 5802 EG, Venray

4.

Organisatie:

werkgroep toernooien en wedstrijden i.s.m. TTV Red Stars

5.

Toernooileiding:

Remie Vliex (0630043848) Jeroen Vercoulen (0613205177)

6.

Aanvang wedstrijden:

zaal open vanaf 08.00 uur

7.

Einde wedstrijden:

uiterlijk 18.00uur

8.

Tafels en ballen:

Maximaal 14 blauwe/groene tafels, er wordt gespeeld met de celluloid ballen.

9.

Deelname:

Deelname staat open voor alle leden die lid zijn van een vereniging behorende tot
de Afdeling Limburg.

10. Vrijstelling:

Deelnemers met een A-licentie zijn vrijgesteld van deelname aan de afdelingsronde en eventueel plaatsingsronde. LET OP deze deelnemers moeten wel
door de vereniging worden opgenomen op de aanmeldingsformulieren

11. Klassenindeling:

Junioren 1999, 2000, 2001
Kadetten 2002, 2003
Pupillen 2004, 2005
Welpen vanaf 1 januari 2006

12. Speelwijze:
a.

Volgens NTTB reglement in best of five. Games tot 11 punten

b.

Plaatsing in de poule gebeurd op basis van de laatst beschikbare ranglijst op
zondag 11 september.

c.

Als er meerdere spelers van één vereniging in één poule staan wordt ervoor
gezorgd dat deze als eerste tegen elkaar spelen.

d.

Spelers van één vereniging die door de ranglijst in één poule staan worden
niet verplaatst als er in andere poules geen spelers van de betreffende
vereniging staan.

13. Recht plaatsen:

Het aan recht plaatsen per categorie is beperkt en zal pas half september bekend
zijn.

14. Inschrijfgeld:
a.

Voor deelnemers die meedoen aan de voorronde afdelingsronde en
plaatsingsronde zal eenmalig een bedrag van € 6,00 in rekening worden
gebracht. Dit inschrijfgeld zal na de plaatsingsronde via een nota van de
NTTB met de verenigingen worden verrekend.

b.

Aan de deelnemers die zich plaatsen voor de landelijke vervolgronden, zal
door de NTTB ook een inschrijfgeld worden gevraagd. Op dit moment is dat
bedrag nog niet bekend. Ook dit bedrag zal door de NTTB via een nota met
de verenigingen worden verrekend.

c.
15. Sluiting inschrijving:

Inschrijving verplicht tot betaling!

11 september 2016.

16. Opgave contactpersonen: De verenigingen worden verzocht voor 11 september 2016 de contactpersoon door
te geven.
17. Inschrijfformulieren:

Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet geaccepteerd.

