Secretariaat:
Heigank 20
6373 KR Landgraaf
045-5312277
Secretaris@ttvlandgraaf.nl

UITNODIGING
LANDGRAAFTOERNOOI 2017
Naam van het toernooi:

Janssen/Menereis Landgraaftoernooi

Datum:
Accommodatie:

Zaterdag 7 januari 2017
Sporthal Hoefveld, Belvauer 58 te Landgraaf
Telefoonnummer: 045-5322808
TTV Landgraaf
Frank Moonen (06-15016377)
Frank Moonen , Paul van de Laar en Marcel Wenting
Verleend door de NTTB afdeling Limburg
Frank Moonen
10.00 uur
finales worden om ongeveer 18.00 uur gespeeld.
Na afloop is er voor de deelnemers een feestavond+ buffet
12 blauwe tafels
Tibhar 40 mm plastic
Staat open voor NTTB-leden die lid zijn van een vereniging
behorende tot de afdeling Limburg of persoonlijke leden
behorende tot de afdeling Limburg.
Net als bij de Limburgse Kampioenschappen wordt er ingedeeld
op basis van ELO-rating. Er zijn meerdere klassen. Heren en
dames spelen in dezelfde klassen. Junioren zijn ook welkom.
In ALLE klasses zijn er prijzen beschikbaar voor de
nummers 1+2.
Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden gespeeld in
best-of-5 met games tot 11 punten.
In de 1e ronde worden er meerkampen gespeeld (4 of 5-kampen)
waarna de nummers 1+2 naar het hoofdtoernooi.
Daarna wordt volgens het knock-out systeem gespeeld. Er wordt
getracht de deelnemers zoveel mogelijk wedstrijden te laten
spelen. Bij een gelijke stand in de meerkamp wordt de
rangschikking bepaald door de meerkampregel.
Uiterliijk 31 december via toernooi@ttvlandgraaf.nl (namen
zijn voldoende), maar liefst eerder.
LET OP! Bij 80 deelnemers is het toernooi volgeboekt!!
per deelnemer 7,50 (voor alleen toernooi + 1 consumptie)
per deelnemer 15,00 (inclusief buffet na afloop + 1 consumptie)
Let op! Er dient vooraf te worden betaald! Het inschrijfgeld
dient te worden gestort op bankrekeningnummer:

Organisatie:
Toernooileiding:
Toernooicommissie:
Goedkeuring:
Bondsvertegenwoordiger:
Aanvang wedstrijden:
Einde wedstrijden:
Aantal tafels:
Ballen:
Deelname:

Klasse-indeling:

Prijzen:
Speelwijze:

Inschrijven tot:

Inschrijfgeld:

NL19 RABO 0136 3268 11 tnv TTV Landgraaf

Afmelden:

Dat kan via mail-adres toernooi@ttvlandgraaf.nl
Of telefonisch bij Frank Moonen: 06-15016377
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