UITNODIGING TOT INSCHRIJVING
van de

OPEN SOESTER KAMPIOENSCHAPPEN 2019
1. Datum

Senioren : Zaterdag 5 januari 2019
Jeugd

: Zondag 6 januari 2019

2. Accommodatie

Sporthal “Orlando-gebouw”, Di Lassostraat 65, 3766 EB Soest
Telefoon kantine: 035-6020815.

3. Organisatie

Tafeltennisvereniging SHOT Soest.

4. Toernooileider

René de Gier
Telefoon: 06-5110 8345. E-mail: opensoester@shot.nl

5. Toernooicommissie

Rob Houtgast, Paul Roest, René de Gier, René Rietveld en Axel Diemers

6. Aanvang

Zaterdag 5 januari 09:30 uur, 08.30 uur zaal open.
Zondag 6 januari 09:30 uur, 08.30 uur zaal open.

7. Einde

De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland.

8. Tafels

Er wordt op maximaal 12 tafels gespeeld (kleur: groen)

9. Ballen

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

10. Deelname

Deelname is mogelijk voor alle leden van de N.T.T.B.

11. Klasse-indeling

Jeugd: wordt naar sterkte in 4 of 5 klassen ingedeeld.
Senioren: wordt naar sterkte in 4 klassen ingedeeld.
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12. Speelwijze

Meerkampronden gevolgd door afvalronden.

13. Plaatsing

Plaatsing zal geschieden aan de hand van de ELO-rating (bron: www.nttbranglijsten.nl). Bij de jeugd wordt daarnaast rekening gehouden met
competitieresultaten uit het najaar 2018.

14. Inschrijving is
mogelijk in

Eén enkelklasse jeugd en/of één enkelklasse senioren.
Deelnemers aan het seniorentoernooi dienen in de seniorencompetitie te
hebben gespeeld. De organisatie behoudt zich het recht om wildcards uit te
delen.

15. Buffet

Na afloop van het seniorentoernooi op zaterdag 5 januari verzorgen we een
buffet. De kosten voor het buffet bedragen € 7,= per deelnemer. Bij het
inschrijven dient opgegeven te worden of je deelneemt aan het buffet.

16. Inschrijfadres

Inschrijven via www.shot.nl
Voor vragen: opensoester@shot.nl

17. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,= per deelnemer bij de senioren. Voor het
jeugdtoernooi bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 per deelnemer.
Betalen op de speeldag zelf kost € 2,50 extra per deelnemer.

18. Inschrijfformulieren Aan het (wedstrijd)secretariaat van uw vereniging is een
verzamelinschrijfformulier gezonden ten behoeve van het inschrijven van
jeugdleden. De inschrijfformulieren kunnen per e-mail aan
opensoester@shot.nl) verstuurd worden.
De inschrijving voor het seniorentoernooi verloopt uitsluitend via het
inschrijfformulier op de website www.shot.nl
19. Betaling

Tegelijk met het inschrijfformulier dient het verschuldigde bedrag te
worden overgemaakt naar bankrekening NL70 RABO 0359 9593 93 t.n.v.
SHOT Soest o.v.v. naam vereniging of deelnemer en “Open Soester 2019”.
De inschrijving wordt definitief zodra het inschrijfgeld is ontvangen. Aan
voorlopige inschrijvingen kunnen geen rechten ontleend worden.

20. Sluitingsdatum

20 december 2018 of zodra het toernooi is volgeboekt.
Maximaal aantaal deelnemers Jeugd: 84, Senioren: 84.

21. Prijzen

2 per klasse.

22. Prijsuitreiking

Na afloop van het toernooi.
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23. Deelnemers en
Legitimatie

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn
inschrijving, terwijl zijn inschrijving tevens inhoudt dat hij akkoord
gaat met eventuele samenvoegingen c.q. het vervallen van klassen.
Elke deelnemer die op het toernooi geen geldig lidmaatschapsbewijs
van de NTTB (ledenpas NTTB) kan tonen, kan van verdere deelname worden
uitgesloten.

24. Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden, zie www.shot.nl

25. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleider(s)
toegelaten.

26. Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en
shorts zijn niet toegestaan. Sportschoenen met zwarte of afgevende
zolen zijn verboden.

27. Entreegelden

Er wordt geen entree geheven (buiten het inschrijfgeld).

28. Restaurant

In het gebouw is een bar/kantine aanwezig waar kan worden gegeten
en gedronken.

29. Roken

In het gebouw is roken verboden.

30. Lijmen

In het gebouw mag niet gelijmd worden. Regels voor lijmen zullen worden
toegepast conform het beleid van de NTTB. Bij overtreding volgt
diskwalificatie.

31. Bepalingen

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

32. AVG

Met het betreden van de toernooilocatie ga je akkoord met het publiceren
van foto’s en/of films waarop je mogelijk zichtbaar bent op websites, apps
en sociale media.
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