Datum:

zaterdag 5 september 2015 - individueel toernooi jeugd
zondag 6 september 2015

- individueel toernooi
senioren/junioren/kadetten
- topevenement A/B senioren

Aanvang:

9.30 uur

Plaats:

Sportaccommodatie De Sprong, De Aanloop 1,
4335 AP Middelburg

Organisatie:

TTC Middelburg

Inlichtingen

website: www.openzeeuwse.nl
mail: info@openzeeuwse.nl
telefonisch: 06-42085230

Toernooicommissie

Bram Houterman, Jeroen Louws, Jelle-Jan Pieterse en Leo
Zuidweg

Toernooileider

Jelle-Jan Pieterse

Wedstrijdleiding

Sophie Dijkers (zaterdag)
Michel de Vries (zondag)

Bondsvertegenwoordiger

Ineke de Graaf

Tafels

maximaal 48 tafels

Ballen

40+ driesterrenbal niet-celluloid

Deelname

Deelname staat open voor alle NTTB-leden en leden
van bonden aangesloten bij de ITTF

Speelwijze:

Jeugd individueel
Eerste enkelspelklasse: meisjes en jongens apart in de
leeftijdscategorieën:
junioren - geboren in 1998, 1999, 2000
kadetten - geboren in 2001, 2002
pupillen - geboren in 2003, 2004
welpen
- geboren in 2005 en later
e
1 ronde meerkampen, daarna uitspelen op plaats of
afvalsysteem
Tweede enkelspelklasse: indeling naar sterkte in gemengde
klassen. 1e ronde meerkampen, daarna afvalsysteem.
Senioren/Junioren/Kadetten individueel
1e ronde meerkampen, vervolg in hoofd- en troosttoernooi
Senioren dames en Jeugd junioren en kadetten schrijven in, in
de overeenkomstige licentieklas bij de Heren. Indeling
geschiedt naar de rating van de voorjaarscompetitie 2015.

Inschrijving

Voor inschrijving geldt de licentie zoals vermeld op de laatste
lijst van de NTTB. Bij de indeling is de op dat moment geldende
lijst bindend. Inschrijving kan uitsluitend via de website
(www.openzeeuwse.nl) zowel per vereniging als individueel.
Aanmelding voor het Topevenement A senioren op zondag 6
september kan per mail: info@openzeeuwse.nl. Aantal
deelnemers voor dit evenement is beperkt. Een uitnodiging
voor dit evenement wordt individueel aan een aantal voor het
evenement in aanmerking komende spelers gericht.

Inschrijfgeld

zaterdag - jeugd individueel
Zondag - senioren/junioren/kadetten individueel

€ 10,00
€ 10,00

Bevestiging inschrijving

Bevestiging inschrijving vindt na betaling plaats via publicatie op
de website.

Betaling

Na aanmelding op bankrekening 5944637 t.n.v. TTC
Middelburg-toernooien onder vermelding van het verkregen
factuurnummer.

Sluitingsdatum

De inschrijving sluit uiterlijk vrijdag 31 juli of wanneer het
maximale aantal deelnemers is bereikt.

Prijzen

Jeugd individueel
Per klas twee prijzen.
Topevenement A senioren
Voor dit evenement worden geldprijzen beschikbaar gesteld.
Senioren/Junioren/Kadetten individueel
Zowel in het hoofdtoernooi als in het troosttoernooi twee
prijzen per klas.

Prijsuitreiking

Prijzen worden na afloop van het evenement uitgereikt.

Deelnemers:

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
zijn of haar inschrijving. Inschrijven houdt tevens in dat men
akkoord gaat met het eventueel samenvoegen of laten
vervallen van klassen.

Programma

Programma kan gedownload worden via de website.
(www.openzeeuwse.nl )

Kleding/schoenen

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven sportkleding
is verplicht, evenals het gebruik van sportschoenen.

Toegang

Toegang tot de hallen en tribune is gratis. De speelvloeren zijn
alleen toegankelijk voor deelnemers en begeleiders.

Lijmen

Het lijmen van rubbers/batjes is in sportaccommodatie De
Sprong verboden.

Restaurant

In de kantine van de sporthal zijn diverse hapjes en drankjes te
verkrijgen.

Verzekering

Voor alle NTTB-leden is de wettelijke aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering van toepassing. Deze geldt niet voor
deelnemers uit andere landen.

Bepalingen

De toernooicommissie en/of toernooileider behouden zich alle
rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.

Side-events

Rond de Open Zeeuwse 2015 worden verschillende side-events
georganiseerd, zoals een buffet en actiefoto’s van alle
deelnemers. Nadere informatie daarover volgt.

Wij hopen op zaterdag 5 september en zondag 6 september een groot aantal deelnemers
te mogen begroeten.

