UITNODIGING VOOR HET NTTB
A-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI 2019
IN DEN HAAG
1

Datum

Zondag 17 maart 2019

2

Soort toernooi

N-evenement. (Nationaal evenement, georganiseerd op initiatief
van de NTTB, waarbij wordt gespeeld volgens NTTB-reglementering)

3

Accommodatie

Sporthal Leidschenveen, Vaz Diasdreef 20, 2492 JL Den Haag

4

Organisatie/
Toernooileiding

NTTB Afdeling West, Commissie Organisatie Toernooien
Werkgroep: Arjan en Wilko Huiden, Hans van Haren en Jacek Offierski

5

Wedstrijdleider

Arjan Huiden, 079-3310690, arjanhuiden@hotmail.com

6

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

7

Bondsvertegenwoordiger

Joke Wijker, ta.wijker@quicknet.nl

8

Aanvang/Einde

9.30 uur (zaal open 8.30 uur). Finales worden uiterlijk 18.00 uur gepland.

9

Tafels

Er wordt gespeeld op ± 20 blauwe Tibhar Smash tafels.

10 Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR*** 40+ SL non-celluloid (plastic) ballen,
kleur wit.

11 Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden met een A-licentie uit alle afdelingen
van de NTTB, ook al komt hij/zij uit in de landelijke of afdelingsseniorencompetitie en/of is in het bezit van een senioren licentie.

12 Klassenindeling

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart.
Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen

geboren in
geboren in
geboren in
geboren in

2001, 2002 of 2003
2004 of 2005
2006 of 2007
2008 of later

Welpen spelen bij de pupillen bij minder dan 5 inschrijvingen.
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13 Speelwijze

Volgens NTTB-reglement
Bij minder dan 5 deelnemers in één klasse kunnen klassen worden
samengevoegd.
Bij 8 deelnemers of minder in één klasse wordt er gespeeld in
één meerkamp.
Bij 9 t/m 12 deelnemers in één klasse wordt er gespeeld in twee
meerkampen met 4, 5 of 6 deelnemers per meerkamp.
De winnaars van beide meerkampen spelen de finale om de 1e en
2e plaats. De nummers 2 en 3 spelen in een kruiswedstrijd en een
vervolgwedstrijd om de plaatsen 3 t/m 6.
Zover mogelijk (afhankelijk van de grootte van de meerkampen)
spelen de nummers 4 en 5 van beide meerkampen in een
kruiswedstrijd en een vervolgwedstrijd om de plaatsen 7 t/m 10 en de
nummers 6 van beide meerkampen in een wedstrijd om de plaatsen
11 en 12.
Bij 13 deelnemers of meer in één klasse wordt er gespeeld in 4 of
meer meerkampen van 3 of 4 deelnemers per meerkamp.
De winnaars van de meerkampen spelen in een aantal
vervolgwedstrijden tot een eindklassering is bereikt.
De nummers 2 van iedere meerkamp spelen in een aantal
vervolgwedstrijden tot een eindklassering is bereikt.
De nummers 3 en 4 van iedere meerkamp spelen in een aantal
vervolgwedstrijden tot een eindklassering is bereikt.

14 Arbitrage

Alle spelers zijn verplicht wedstrijden te tellen zoals vastgesteld door de
organisatie.

15 Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het
bezit van zijn/haar geldige Ledenpas NTTB en zal die op verzoek van de
organisatie of bondsvertegenwoordiger tonen.

16 Plaatsing

De plaatsing geschiedt aan de hand van de NTTB-ranglijsten (ELO) die
direct uitkomen na het B-jeugdranglijsttoernooi van Soest.

17 Inschrijving

Voor inschrijving geldt de A-licentie zoals die is gepubliceerd op de website
van de NTTB. Spelers die tijdens de halve finales van de Nationale
Jeugdmeerkampen een A-licentie halen en spelers die op dezelfde dag bij
overschrijding van de puntengrens een A-licentie krijgen, alsmede spelers
die tijdens het B-jeugdranglijsttoernooi van Soest een A-licentie halen
kunnen alsnog inschrijven. Als men inschrijft voor een andere vereniging,
dan waarvoor men competitie speelt, dan moeten beide verenigingen op
het inschrijfformulier worden vermeld.

18 Informatie- en
inschrijfadres

Hans van Haren, tel. 06-24503044, e-mail: AJRT@nttb-west.nl
Bleulandweg 360 2803 HN Gouda.

19 Inschrijfformulier Aan de vereniging is een verzamelinschrijfformulier gestuurd.
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Inschrijving dient via dit formulier te geschieden of persoonlijk via
nttb.toernooi.nl (A-Jeugdranglijsttoernooi Den Haag 2019).
Informeer wel je vereniging als je zelf inschrijft.
20 Inschrijfgeld

Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 12,50 per persoon.
Een inschrijving verplicht tot tijdige betaling en deelname.

21 Betaling

Tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier dient het inschrijfgeld te
worden betaald op IBAN: NL42 INGB 0004 2223 53 tnv toernooirek. Afd
West o.v.v. AJRT 2019, verenigingsnaam en aantal deelnemers. Bij
inschrijving via www.toernooi.nl wordt direct via iDeal betaald.

22 Sluitingsdatum

De inschrijvingstermijn eindigt op maandag 18 februari 2019.

23 Prijzen

Er zijn 3 prijzen per klasse beschikbaar.

24 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de laatste finale plaats.

25 Deelnemer

Elke vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving
van haar spelers en speelsters.

26 Berichtgeving

Informatie over de aanvangstijden wordt gezonden aan het e-mailadres dat
op het inschrijfformulier staat vermeld. Zodra de indeling bekend is wordt
deze gepubliceerd op de website van de NTTB.

27 Afmelding

Bij verhindering dient de speler direct (en uiterlijk zaterdag 16 maart) te
worden afgemeld bij het inschrijfadres.

28 Boetes

Wegblijven zonder bericht kan worden beboet met € 12,50.

29 Sportkleding

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.

30 Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen deelnemers en hun begeleiders
toegelaten. Maximaal 1 begeleider per deelnemer. Hierop zal streng
worden gelet! Toeschouwers moeten op de daarvoor bestemde tribune
plaatsnemen.

31 Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

32 Bereikbaarheid

Er is een betaalde parkeergarage en -terrein, met een uurtarief van € 0,90
en een dagtarief van € 9,00. De sporthal is goed bereikbaar via de A4 en
de A12. Verder is de sporthal bereikbaar via het openbaar vervoer: tramen bushalte Leidschenveen waar o.a. de Randstadrail (vanuit Zoetermeer
en Den Haag) en metrolijn E (vanuit Rotterdam) stoppen.

33 Restaurant

In de sporthal is een restaurant aanwezig.

34 Lijmen

In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.
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35 Batcontrole

Bij dit toernooi kan speciale batcontrole plaatsvinden op het gebruik
van niet toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

36 Bepalingen

De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het
Toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden
Handboeken.

37 Instemmingsverklaring

Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende
verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB
en organisaties waarmee de NTTB een
verwerkersovereenkomst heeft:
- publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling,
uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites van
de NTTB en organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten
mee heeft gesloten.
U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging
verstrekte persoonsgegevens voor:
- het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners
waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor
door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden;
- onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB.
U gaat tevens akkoord met het publiceren van foto's en/of films,
inclusief pas- en teamfoto's van deze spelers op internet en sociale
media en in tafeltennisaccommodaties, inclusief foto's en/of films waar
sponsoren van een vereniging of de NTTB op zijn vermeld.

NTTB Afdeling West heet u van harte welkom
op zondag 17 maart in sporthal Leidschenveen
tijdens het A-jeugdranglijsttoernooi in Den Haag
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