AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN AFDELING MIDDEN
Data

Zondag 11 januari 2015 (voor spelers met rating 0 tot en met 379)
Zondag 18 januari 2015 (voor spelers met rating 380 en hoger).

Accommodatie

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

Organisatie

TTV Hilversum, onder auspiciën van het afdelingsbestuur.

Soort evenement

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

Toernooileider

Nog niet bekend.
E-mail: AK-senioren@nttb-midden.nl

Toernooicommissie Nog niet bekend.
Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het bestuur van de afdeling Midden.

Bondsvertegenw.

Gerard van Giessen, Curiestraat 14, 1223 JX Hilversum.
E-mail: ggiessen@xs4all.nl.

Aanvang

9.30 uur, zaal open 8.45 uur. Deelnemers wordt verzocht om een
kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.

Einde

De laatste finales staan gepland om uiterlijk 19.00 uur.

Tafels

Het toernooi wordt op 22 tafels gespeeld.

Ballen

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

Deelname

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

Klassen

Iedereen kan meedoen in één klasse enkelspel en één klasse
dubbelspel. Dames kunnen daarnaast ook inschrijven voor de
damesklasse.

Indeling

De indeling geschiedt aan de hand van de resultaten van de
najaarscompetitie 2014. Deze resultaten zijn te vinden in NAS
(midden.nttb.nl).
Enkelspel:
Er wordt ingedeeld in zo veel mogelijk klassen van 32 spelers
ingedeeld in vierkampen, waarvan de eerste twee doorgaan naar de

winnaarsronde en de nummers drie en vier naar de verliezersronde.
Na de vierkampen geldt een afvalsysteem. De winnaar in de klasse
met de 32 spelers met de hoogste rating is afdelingskampioen.
Het aantal deelnemers en de indeling in poules of meerkampen in de
laagste klasse op beide dagen is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. De laagste klasse op zondag 11 januari is speciaal voor
beginners en recreanten.
Dubbelspel:
Er wordt ingedeeld in zo veel mogelijk klassen van 24 dubbelspelcombinaties ingedeeld in poules van drie, waarvan alleen de nummer
één in de poule doorgaat. Na de poules geldt een afvalsysteem.
De winnaars in de klasse met de 24 dubbelspelcombinaties met de
hoogste rating zijn afdelingskampioen dubbelspel.
Dames: Als eerste enkelspel spelen de dames in een aparte
damesklasse. De winnaar van de hoogste damesklasse is de nieuwe
afdelingskampioen dames. Als tweede enkelklasse spelen dames in de
ratingklasse bij de heren. Bij voldoende inschrijvingen is er een aparte
damesklasse dubbel.
Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden best of five met games tot
11 punten.

Plaatsing

Plaatsing geschiedt strikt op rating, voor het dubbelspel de bij elkaar
opgetelde rating van de twee spelers die het dubbel vormen.
Uitzondering kan hierop in beperkte mate worden gemaakt indien deze
plaatsing ertoe leidt dat twee spelers of twee dubbelspelcombinaties
van één vereniging elkaar in de eerste ronde ontmoeten.

Legitimatie

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

Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geteld. Vanaf halve
finales worden deelnemers gevraagd als scheidsrechter te fungeren.

Inschrijving

De inschrijving staat open voor alle senior NTTB-leden van clubs uit de
afdeling Midden.
Als men in de kolom ‘naam dubbelpartner’ invult ‘gevraagd’, wordt er
een dubbelpartner gezocht.
Wie per se niet wil dubbelen, vult in ’geen dubbel’.
Eerstejaars senioren (geboren in 1996, die nog aan de jeugdcompetitie
deelnemen, moeten voor dit toernooi bij de senioren inschrijven.
Jeugdleden (geboren in 1997 en later) die uitkomen in de
seniorencompetitie, mogen zowel aan het jeugd- als aan het
seniorentoernooi meedoen.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulieren (verzamel en individueel) zijn naar alle
wedstrijdsecretariaten van de verenigingen in de afdeling Midden
gestuurd. De formulieren zijn ook te downloaden van de website
midden.nttb.nl

Inschrijfadres

Inschrijvingen per e-mail naar: AK-senioren@nttb-midden.nl
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon. Het inschrijfgeld is één bedrag,
ongeacht of wel of niet ook voor het dubbelspel wordt ingeschreven.
Inschrijving verplicht tot betaling.

Betaling

Betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door
overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
NL13 RABO 0388294701 t.n.v. TTV Hilversum te Huizen o.v.v.
AK 2015.
Bij betaling aan de zaal wordt 3,00 euro administratiekosten per
inschrijving in rekening gebracht.

Sluitingsdatum

Inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 12 december binnen te zijn.

Prijzen

Per enkelspelklasse zijn vier prijzen beschikbaar voor de nummers één
en twee van winnaars- en verliezersronde. De afdelingskampioenen in
het enkelspel bij de dames en de heren ontvangen een wisselbeker.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van de finales.

Berichtgeving

Deelnemers en contactpersonen van de verenigingen krijgen de
indeling en aanvangstijden van de eerste wedstrijden uiterlijk 5 dagen
van te voren per e-mail toegestuurd. De gegevens worden ook
gepubliceerd op de site midden.nttb.nl

Afmeldingen

Afmeldingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een dag van te voren
doorgeven op het inschrijfadres. Bij afzegging wordt het inschrijfgeld
niet geretourneerd.

Speelruimte

De locatie heeft 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 Oskam-zaal.

Sportkleding

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

Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

Roken

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Lijmverbod

Het is op grond van de NTTB-reglementen 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.

