UITNODIGING
NTTB AFDELING NOORD
VOORRONDE NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
2018/2019

Locatie:

TTV Argus
Sporthal De Borgstee
Dorpshuisweg 36 9617
BN Harkstede

Datum:

Zondag 28 oktober, 2018

Aanvang:

Aanvang van de wedstrijden is om 10:30. De zaal is open om
9:45

Einde:

Einde van de wedstrijden omstreeks 17:00

Organisatie:

NTTB Afdeling Noord, TTV Argus

Toernooileiding:

Wordt nog bepaald.

Bondsvertegenwoordiger:

Wordt nog bepaald.

Deelname:

Jeugdspelers en-speelsters van de Afdeling Noord.

Speelwijze:

Zowel bij de jongens als de meisjes zal per leeftijdscategorie
gespeeld in meerkampvorm, met indien nodig aansluitend
(kruis)finales.

Klassenindeling:

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

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

Rechtplaatsen ¼ finale:

Jongens Junioren:
Jongens Kadetten:
Jongens Pupillen:
Jongens Welpen:
Meisjes Junioren:
Meisjes Kadetten:
Meisjes Pupillen:
Meisjes Welpen:

4
3
2
2
2
3
1
1

Wordt aangevuld met reserves tot 10. Bij de afdelingsronde
wordt dus gespeeld voor een top 10 in elke categorie. Dit is
exclusief de vrijstellingen. De volgorde is van belang als de
Afdeling Noord meer plaatsen krijgt toegewezen.
Reserves:

De reserveplaatsen voor de kwart finale worden verdeeld op
grond van sterkte en op basis van de opgaven van alle
afdelingen.
Bij de welpen kunnen zowel bij de jongens als bij de meisjes de
nummers 1 t/m 4 van het Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn nog
aan deze NJM deelnemen, voor zover zij zich nog niet via de
afdelingsronden hadden geplaatst.

Vrijstellingen:

Vrijgesteld voor het spelen van de afdelingsronde zijn alle Aspelers:
JJ: Pim v Schaik
JK: Merlijn Brands
JK: Kai Ronde
MJ: Janine Grootjans
MK: Fleur Hoogeveen, Liecke Greven
MP: Marijn Schipper
Deelnemende spelers in een oudere leeftijdsgroep zijn:
Brent Ronde, neemt deel bij de JP

Speelwijze:

Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot
11 punten. Bij gelijk eindigen in de meerkampen geldt de
meerkampregel. Voor de toekenning en registratie van de
setpunten geldt de zogenaamde 2-1-0 regel (2 punten per
gewonnen wedstrijd, 1 punt per gespeelde en verloren
wedstrijd en 0 punten voor een niet uit gespeelde wedstrijd)

Arbitrage:

Alle wedstrijden worden door de spelers zelfs geleid volgens de
op het meerkampformulier aangegeven nummering.

Opgaveformulier:

Inschrijving kan geschieden via opgavenformulieren, die samen
met de tot inschrijving worden verstuurd.

Deelnemers:

Elke deelnemer/deelneemster s zelf verantwoordelijk voor de
juistheid van de inschrijving. Spelers behoren telkens op tijd bij
de tafel aanwezig te zijn, om te spelen of om te tellen.

Inschrijfadres:

Patrick Roordink, jeugdzaken@nttbnoord.nl, 0611005731

Sluitingsdatum:

Zondag 14 oktober 2018

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per deelnemer (welpen €5,-).
Het inschrijfgeld moet per vereniging worden overgemaakt op
IBAN nr: NL11 INGB 0001 8518 43 t.a.v. Penningmeester NTTB
Afdeling Noord o.v.v. NJM 2018/2019

Opgave:

Alleen via bijgevoegd inschrijfformulier en alleen per email.
Aandachtspunt bij het invullen van het formulier: jongens en
meisjes per categorie apart worden ingevuld. Niet vergeten om
een email-adres te vermelden voor verdere correspondentie
over de NJM (bijvoorbeeld uitnodiging vervolgronde)

Sportkleding:

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte
kleding is NIET toegestaan evenmin als sportschoenen met
afgevende/zwarte zolen. Het is niet verstandig om waardevolle
spullen in de kleedkamer achter te laten. De organisatie is
daarvoor niet verantwoordelijk.

Speelruimte:

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun
begeleiders toegelaten. Maximaal 1 begeleider per speler. In de
speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd
worden.

Batcontrole:

Controle kan plaatsvinden op het gebruik van niet toegestane
lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

Entreegeld:

Er wordt geen entreegeld geheven.

Bepalingen:

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

