KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD AFDELING MIDDEN
Data jeugd

Zaterdag 10 januari 2015 (voor ratings 119 en lager).
Zaterdag 17 januari 2015 (voor ratings 120 en hoger).
Rating 120 staat ongeveer gelijk aan 80% 5e klasse en 35% 4e klasse.

Accommodatie

Tafeltenniscentrum Hilversum, Vaartweg 52, 1217 SV Hilversum.
Tel: 035 - 623 33 88. Voor routebeschrijving zie: www.ttvhilversum.nl

Soort evenement

Dit is een O-A-evenement, dat georganiseerd wordt binnen één
afdeling.

Organisatie

TTV Hilversum, onder auspiciën van het afdelingsbestuur.

Toernooileider

Zaterdag 10 januari: Eugène Staffhorst
Zaterdag 17 januari: Jack Fellinga

Toernooicommissie Jack Fellinga, Eugène Staffhorst, Fred Visser
Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het bestuur van de afdeling Midden.

Bondsvertegenw.

10 januari: Joop Kok.
Tel: 035 – 300 07 65.
17 januari: Arno Henzen. Tel: 06 – 22 22 67 35.

Aanvang

Beide dagen 9.00 uur, zaal open vanaf 8.15 uur. Spelers moeten zich
uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanmelden
bij de toernooileiding.

Einde

De laatste finales staan gepland om uiterlijk 18.00 uur.

Tafels

Het toernooi wordt op 22 tafels gespeeld.

Ballen

Er wordt met door de NTTB goedgekeurde witte 40 mm ballen
gespeeld.

Deelname

Deelname is mogelijk voor alle jeugdleden van verenigingen van de
afdeling Midden van de NTTB. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk
voor de juistheid van de inschrijving.

Inschrijving

Bij inschrijving dient per speler het competitieresultaat (klasse en
percentage) van het najaar 2014 te worden vermeld. Dit is te vinden in
NAS (midden.nttb.nl).

Klassen

1e Enkelspel: Indeling naar sterkte. De winnaar van de hoogste klasse
is de nieuwe afdelingskampioen.
2e Enkelspel: Indeling naar leeftijd. Meisjes en jongens apart.
Junioren: geboren in 1997, 1998 of 1999.
Kadetten: geboren in 2000 of 2001.
Pupillen: geboren in 2002 of 2003
Welpen: geboren in 2004 of later. Welpen met een rating hoger dan
120 mogen in de welpenklasse enkel meedoen en dus op beide dagen
enkel spelen.
Dubbelspel: Indeling naar sterkte.
Meisjes: Meisjes worden in het 1e enkelspel volgens sterkte bij de
jongens ingedeeld. De winnaar van de hoogste meisjesklasse is de
nieuwe afdelingskampioen meisjes.

Samenvoeging

De toernooileiding behoudt zich het recht voor leeftijdklassen samen te
voegen, indien er te weinig deelnemers voor zijn.

Overheveling

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor beide speeldagen bij de
jeugd kan de organisatie besluiten deelnemers met een sterkte die
rond de ratinggrens ligt, over te hevelen van de ene naar de andere
speeldag. Clubs krijgen in voorkomende gevallen hierover tijdig bericht.

Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden best of five met games tot
11 punten.
De eerste ronde in enkel en dubbel wordt zoveel mogelijk in 3-kampen
gespeeld. Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel. De winnaar
plaatst zich voor de vervolgronde.
De vervolgronden worden volgens het afvalsysteem gespeeld.

Indeling en plaatsing De plaatsing is aan de hand van de persoonlijke rating.
Legitimatie

Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn
van een geldige NTTB Ledenpas.

Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geteld.

Inschrijving

Iedere deelnemer wordt ingedeeld in twee enkelspelklassen en één
dubbelspelklasse. Wie niet wil dubbelen, vult in ’geen dubbel’.
Als men op het inschrijfformulier in de kolom ‘naam dubbelpartner’
invult ‘gevraagd’, wordt er een dubbelpartner gezocht.

Eerstejaars senioren Eerstejaars senioren (geboren in 1996), die aan de jeugdcompetitie
deelnemen, moeten voor dit toernooi bij de senioren inschrijven.
Jeugdleden (geboren in 1997 en later) die in de seniorencompetitie
uitkomen, mogen zowel bij de jeugd als bij de senioren meedoen.
Inschrijfformulier

Inschrijfformulieren (verzamel) zijn naar alle wedstrijdsecretariaten van
de verenigingen in de afdeling Midden gestuurd. De formulieren zijn
ook te downloaden van de website midden.nttb.nl
Er zijn geen individuele inschrijfformulieren bij de jeugd.

Inschrijfadres

E-mail: ak-jeugd@nttb-midden.nl
Eugène Staffhorst, Goudriaanstraat 20, 1222 SG Hilversum
Formulieren s.v.p. per e-mail verzenden.

Inschrijfgeld

Jeugd € 2,50 per persoon. Het inschrijfgeld is één bedrag, voor enkelen dubbelspel samen. Inschrijving verplicht tot betaling.

Betaling

Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door
overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
NL13 RABO0388294701 t.n.v. TTV Hilversum te Huizen met
vermelding van de naam van de vereniging en AK 2015.

Sluitingsdatum

Inschrijvingen dienen uiterlijk maandag 8 december 2014 binnen te
zijn.

Prijzen

Per klasse zijn twee prijzen beschikbaar. De afdelingskampioen
jongens en de afdelingskampioen meisjes ontvangen een wisselbeker.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een aandenken.

Prijsuitreiking

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

Berichtgeving

De contactpersonen van de verenigingen krijgen de speeltijden uiterlijk
een week voor aanvang van het toernooi digitaal toegestuurd.
De gegevens worden ook gepubliceerd op de website midden.nttb.nl

Afmeldingen

Eventuele afmeldingen z.s.m. doorgeven tot uiterlijk een dag van te
voren per e-mail: ak-jeugd@nttb-midden.nl
Bij afzegging wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Speelruimte

De locatie beschikt over twee zalen met in totaal 22 tafels: tafel 1 t/m
10 zijn te vinden in de Louwerse-zaal, tafel 11 t/m 22 in de Oskamzaal.

Sportkleding

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Witte shirts en witte sportbroekjes zijn niet toegestaan. Ook het dragen
van buiten(sport)schoenen en schoenen met afgevende zolen is
verboden.

Entree

Er wordt geen entreegeld geheven.

Roken

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Lijmverbod

Per 1 januari 2008 is het op grond van de NTTB-reglementen voor
jeugdleden verboden om te spelen met batjes, waarvan het rubber is
geplakt met lijmsoorten die vluchtige schadelijke stoffen (VC’s)
bevatten. Wanneer een speler wordt betrapt op het gebruik van lijm(en)
met VC's, kan diskwalificatie volgen. In het hele gebouw geldt een
lijmverbod.

Kantine

Het gebouw beschikt over een ruime kantine, waar dranken, warme en
koude snacks verkrijgbaar zijn.

Bepalingen

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals
omschreven in het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB en de
daaraan verbonden handboeken.

