Uitnodiging tot inschrijving Game11 TN open 2019
Datum

Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019, zaterdag voor de senioren en
zondag voor de jeugd.

Soort evenement

Dit is een O-L-Evenement, voor verenigingen uit heel Nederland

Accommodatie

Speelzaal Tafeltennis Nijmegen
Luciaweg 9
6523 NK Nijmegen
(024) 388 86 75

Organisatie

De organisatie ligt in handen van de toernooicommissie van
Tafeltennis Nijmegen.

Toernooicommissie

Jelco Van Grunsven (info@game11.nl) en Martijn Spithoven.

Bondsvertegenwoordiger

-

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van de NTTB.

Aanvang

Wedstrijden starten op beide dagen om 10:00 uur. De zaal is geopend
vanaf 09:00 uur. Deelnemers zijn verplicht om zich uiterlijk 15 min voor
aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de organisatie.

Einde

De laatste wedstrijden staan gepland om uiterlijk 18:00 uur. Afsluitend
op de zaterdag bij het senioren toernooi kan er gezamenlijk gegeten
worden. Hiervoor wordt een bijdrage van slechts €5 in rekening
gebracht

Tafels

Er wordt gespeeld op 10 tafels, Andro Roller groen.

Ballen

Er wordt gespeeld met witte Xushaofa *** ballen.

Deelname

Alle vereniging die lid zijn van de NTTB worden uitgenodigd.
Verenigingen kunnen zich met bijbehorend formulier inschrijven.
Iedereen kan zich ook persoonlijk inschrijven door een mail te sturen
naar Jelco van Grunsven (vermeld duidelijk alle gegevens die bij het
inschrijfformulier gevraagd worden).

Klassenindeling

Bij zowel de jeugd als senioren wordt er eerst gespeeld in een poule
van 3 spelers om de klasse indeling te bepalen.
1ste in de poule = Klasse 1
2de in de poule = Klasse 2
3de in de poule = Klasse 3
Vervolgens worden er, afhankelijk van het aantal deelnemers,
wedstrijden binnen de eigen klassen gespeeld. De plaats wordt
helemaal uitgespeeld.

Speelwijze

Volgens NTTB-reglement
Enkeltoernooi eerst verdeeld in meerkampen van 3 spelers, ieder
speelt daarna verder in zijn of haar klasse. Alle wedstrijden worden
gespeeld in "best of five" (gametelling tot 11). En bij gelijk eindigen
treedt de meerkampregel in werking.

Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in
het bezit van een geldige Nationale Sportpas NTTB die op de
toernooidag getoond kan worden.

Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ELO-raiting.

Inschrijving

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Jelco van Grunsven.
E-mail: info@game11.nl of via jelvangrunsven@hotmail.com

Inschrijfformulier

Aan de vereniging met potentiële deelnemers is een
inschrijfformulier gezonden. Dit graag weer digitaal terugsturen naar
Jelco van Grunsven. Alle gevraagde gegevens a.u.b. duidelijk
vermelden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor zowel de jeugd als senioren € 7,50,-.
Inschrijving verplicht tot betaling.

Betaling

Betaling moet gelijktijdig met de inschrijving gedaan worden door
overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN nummer
NL22INGB0002419580 t.n.v. Tafeltennis Nijmegen, te Nijmegen onder
vermelding van de Game11 TN open 2019 en (verenigings)naam. Als
het toernooi wordt volgeboekt, geldt de betaling als volgorde van
aanmelding!

Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op maandag 20 mei 2019. Alle aanmeldingen die
later komen kunnen wij niet verzekeren dat zij deel kunnen nemen aan
het toernooi.
In totaal zijn er maximaal 80 plaatsen, als het toernooi is volgeboekt,
geldt de volgorde van aanmelding wie er deel mag nemen aan het
toernooi.

Prijzen

In alle klassen zijn voor de nummers 1 en 2 een beker te winnen.

Prijsuitreiking

De officiële prijsuitreiking is direct na afloop van het toernooi.

Deelnemers

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de
inschrijving.

Berichtgeving

Berichtgeving van de poule-indeling wordt gezonden aan het
e-mailadres van de persoon die het inschrijfformulier heeft gestuurd en
rechtstreeks aan degenen die zich persoonlijk hebben ingeschreven.

Afmelding

Afmelden kan uiterlijk tot vrijdag 24 mei 2019 door een mail te sturen
naar Jelco van Grunsven. Bij wegblijven zonder afmelding wordt het
inschrijfgeld in rekening gebracht.

Sportkleding & Bat

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en
shorts zijn niet toegestaan. Op de speelvloer is het dragen van
sportschoenen (geen afgevende/zwarte zolen) verplicht. Voor het bat
gelden de door de NTTB gestelde eisen.

Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders
toegelaten. Toeschouwers kunnen in de kantine en het gangpad
plaatsnemen.

Lijmen

In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.

Roken

In de gehele accommodatie is het niet toegestaan om te roken.

Kantine

In de TN-accommodatie is een kantine aanwezig, hier kan eten en
drinken worden besteld.

Batcontrole

Bij dit toernooi kan speciale controle plaatsvinden op het gebruik van
niet-toegestane lijm.

Bepalingen

De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het
Reglement Toernooien en Wedstrijden van de NTTB en de daaraan
verbonden handboeken.

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd via de mail contact opnemen met de
contactpersoon van de toernooicommissie, Jelco van Grunsven.

DE TOERNOOIORGANISATIE VAN DE GAME11 TN OPEN 2019 WENST ALLE DEELNEMERS
EEN GEZELLIG EN SPORTIEF SUCCESVOL TOEROOI TOE!

