UITNODIGING TOT INSCHRIJVING
B-Jeugdranglijsttoernooi Soest 2020
1. Datum

Zondag 16 februari 2020

2. Soort Toernooi

Dit toernooi is een N-evenement, georganiseerd op verzoek van de NTTB.

3. Accommodatie

Sportboulevard De Engh
Dalweg 181, 3762 AW Soest
035 – 602 7363

4. Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door SHOT (S).

5. Toernooicommissie René de Gier, Rob Houtgast, René Rietveld, Paul Roest en Axel Diemers
(jrlt@shot.nl, 06 – 5110 8345)
6. Toernooileider

Paul Roest

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

8. Bondsvertegenwoordiger

Joke Wijker (0226 - 316 753)

9. Aanvang

De eerste wedstrijden starten om 10:00 uur. Zaal open om 09:00 uur.

10. Einde

De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland.

11. Tafels

In de sporthal wordt gespeeld op maximaal 32 blauwe Tibhar tafels smash 28.

12. Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR *** 40+ SL ballen, kleur wit.

13. Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB met een B-licentie en welpen met een Alicentie.
- A-welpen mogen inschrijven bij de B-pupillen.
- Jeugdspelers met een B-licentie die in de landelijke of afdelingsseniorencompetitie
uitkomen en/of in het bezit zijn van een seniorenlicentie mogen ook aan dit jeugdranglijst
toernooi deelnemen.

14. Klasse-indeling

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart.
Junioren
: geboren in 2002, 2003 of 2004
Kadetten
: geboren in 2005 of 2006
Pupillen
: geboren in 2007 of 2008
Welpen, geboren in 2009 of later met een A-licentie komen uit bij de pupillen-B

15. Speelwijze

Alle wedstrijden worden volgens het NTTB-reglement in ‘best of five’ gespeeld, in games
tot en met 11 punten. Er worden eerst meerkampen, zoveel mogelijk in zes- of
zevenkampen, gespeeld. Bij gelijk eindigen in de meerkamp geldt de meerkampregel.
Daarna spelen de nummers 1 en 2 verder in de hoofdronde. De overige spelers zijn
uitgeschakeld. De hoofdronde wordt gespeeld volgens afvalsysteem.

16. Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

17. Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement dient bij inschrijving en deelname in het bezit
te zijn van een geldige NTTB ledenpas en kan deze op verzoek van de organisatie
tonen.

18. Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de ELO ratings d.d. 4 februari 2020.

19. Inschrijving

Is alleen mogelijk in één enkelspelklasse. Voor inschrijving in het B-toernooi
dient de speler/speelster met een B-licentie te zijn opgenomen in het
"Bulletin Jeugdranglijsten en -licenties". Alle NIET als zodanig in dit bulletin
genoemde spelers mogen NIET aan het B-toernooi deelnemen.
Indien men voor een andere vereniging inschrijft, dan voor welke men competitie speelt,
dan dienen beide verenigingen op het inschrijfformulier vermeld te worden.

20. Inschrijfadres

Inschrijven via jrlt@shot.nl
De organisatie heeft een voorkeur voor communicatie per e-mail.

21. Inschrijfformulier

Deze uitnodiging wordt alleen verzonden naar bij de NTTB geregistreerde
contactpersonen. Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de online inschrijfformulieren op de
website van SHOT (www.shot.nl/ranglijsttoernooi) gedaan worden.

22. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per deelnemer.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME.

23. Betaling

Betaling moet gelijktijdig met de inschrijving gedaan worden door overmaking van het
verschuldigde bedrag op NL70 RABO 0359 9593 93 t.n.v. SHOT Soest onder vermelding
van Jeugdranglijsttoernooi en de naam van de vereniging.
Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt de betaling als volgorde van aanmelding! Als op
de speeldag de betaling nog niet binnen is, dient men ter plaatste het verschuldigde
inschrijfgeld te voldoen.

24. Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op 26 januari 2020 of zoveel eerder als het toernooi is volgeboekt. Het
maximum aantal deelnemers per dag is 192. Het maximum aantal deelnemers per
categorie is 60.
De volgorde van inschrijving wordt bepaald aan de hand van de binnengekomen
betalingen. Indien van toepassing zal gewerkt worden met een reservelijst.

25. Prijzen

Maximaal 2 per klasse.

26. Prijsuitreiking

Direct na afloop van de laatste finale.

27. Deelnemers

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.

28. Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden vindt plaats via het e-mailadres dat op
het inschrijfformulier staat vermeld (geef dus vooral uw e-mailadres op!). Zodra
indelingen en uitslagen bekend zijn worden deze gepubliceerd worden op de website
www.toernooi.nl
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29. Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 9 februari 2020 worden afgemeld via jrlt@shot.nl.

30. Boetes

Wegblijven zonder tijdige afmelding wordt beboet met € 12,50.

31. Sportkleding

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

32. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun coaches toegelaten. Stickers voor
toegang tot de speelvloer worden bij de aanmelding uitgedeeld. Voor toeschouwers zijn er
ruime tribunes beschikbaar.

33. Entreegelden

Er wordt geen entreegeld geheven.

34. Restaurant

Bij de hal is een restaurant aanwezig waar kan worden gegeten en gedronken.

35. Parkeren

Bij de accommodatie is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

36. Roken

In het gehele gebouw mag niet gerookt worden.

37. Lijmen

In het gehele gebouw mag niet gelijmd worden, conform het beleid van de NTTB.

38. Batcontrole

Bij deze toernooien kan speciale controle plaatsvinden op het gebruik van niet toegestane
lijm en/of rubbers.

39. Bepalingen

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

40. Instemmingsverklaring

Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende verwerkingen van
gegevens van alle deelnemers door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB een
verwerkersovereenkomst heeft:
• publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, wedstrijdschema,
uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites, apps en op social
media van de NTTB en organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee
heeft gesloten.
U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging verstrekte
persoonsgegevens voor:
• het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTTB een
verwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde
toernooien en wedstrijden;
• onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB.
U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto's en/of films van de
deelnemer op websites, apps en social media van de NTTB of de mede-organisator. Dit
geldt ook voor foto's en films waarop ook sponsors van tafeltennisverenigingen en/of de
NTTB staan.
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