Uitnodiging tot inschrijving voor de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen A en B
(seizoen 2019-2020) te Tilburg
Inleiding ivm Corona
Tijdens dit toernooi worden de richtlijnen uit de protocollen van de NTTB
(www.nttb.nl/coronadossier) en van sporthal T-Kwadraat te Tilburg aangehouden.
Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Tijdens het NJK-A
en NJK-B wordt geen dubbelspel gespeeld. Het maximum aantal spelers en toeschouwers per dag
kan worden verlaagd. En er kunnen andere aanpassingen aan het toernooi worden aangebracht,
ook op basis van coronarichtlijnen.
Over alle van toepassing zijnde maatregelen worden de deelnemers uiterlijk 6 november
geïnformeerd. Indien in een later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden,
wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Spelers die zich zelf afmelden hebben geen recht op restitutie.
1

Datum

Zondag 15 november 2020

2

Soort toernooi

Dit is een N-evenement, dat op initiatief van de NTTB wordt
georganiseerd

3

Accommodatie

Sporthal T-Kwadraat, Olympiaplein 382 (Stappegoorweg), 5022 DX
Tilburg, tel. 013-5836100

4

Organisatie

NTTB afdeling ZuidWest

5

Toernooileiding

Ineke de Graaf, Mick van Hoof, Joost Schoenmakers, Ivo van Hassel,
Frank Fennis, Sven Monshouwer, Yannick Versprille en Mari de Graaf

6

Wedstrijdleider

Joost Schoenmakers, Van Gilselaan 40, 4702 GL Roosendaal, e-mail:
joost@jschoenmakers.nl

7
8

Goedkeuring
Bondsvertegenwoordiger (BV)
Aanvang

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB
Joke Wijker, ta.wijker@quicknet.nl

9

09:30 uur (zaal open vanaf 08.30 uur)

10 Einde

De finales worden om uiterlijk 19.00 uur gepland

11

Er zal gespeeld worden op ± 44 blauwe TIBHR Smash tafels.

Tafels

12 Ballen

Er wordt gespeeld met witte TIBHAR *** 40+ SL ballen

13 Deelname

Deelname is mogelijk voor de jeugdleden van de NTTB uit alle
afdelingen, die op 22 maart 2020 een A-licentie en B-licentie hadden

(in het seizoen 2019-2020). Voor de NJK-A geldt dat als spelers niet
de Nederlandse nationaliteit hebben, zij alleen kunnen deelnemen als
zij (via de gemeentelijke basisadministratie van hun woonplaats)
kunnen aantonen dat zij gedurende een periode van 2 jaar
voorafgaand aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2020
onafgebroken in Nederland woonachtig zijn geweest.
Het NK voor D-Welpen (welpen zonder A-licentie) wordt gespeeld op
zaterdag 14 november. Zie hiervoor de uitnodiging van het
Jeugdranglijsttoernooi. De beste 4 spelers van dit welpentoernooi bij
zowel de jongens als meisjes op zaterdag, kunnen deelnemen aan de
NJK-A op zondag
14 Klasse-indeling

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart. A- en B- spelers apart.
Leeftijdsklassen zijn gebaseerd op het seizoen 2019-2020 !!
Junioren A en B
geboren in 2002, 2003 of 2004
Kadetten A en B
geboren in 2005 of 2006
Pupillen A en B
geboren in 2007 of 2008
Welpen A
geboren in 2009 of later

15 Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden alleen enkelspel.
Bij minder dan 6 deelnemers in één klasse kunnen klassen worden
samengevoegd.
Bij 7, 8 of 9 deelnemers in één klasse wordt er gespeeld in één
meerkamp.
Bij 10 t/m 12 deelnemers in één klasse wordt er gespeeld in twee
meerkampen met 4, 5 of 6 deelnemers per meerkamp.
De winnaars en nummers 2 van beide meerkampen spelen
vervolgens in 2 halve finales en een finale om de plaatsen 1 en 2.
Bij 13 deelnemers of meer bij het NJK-A:
Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in 4-kampen of 5-kampen. Indien
mogelijk wordt er bij de Pupillen en Welpen in 5-kampen of 6-kampen
gespeeld. De nummers 1 en 2 van iedere meerkamp gaan naar de
winnaarsronde. De nummers 3 en lager zijn uitgeschakeld.
Bij 13 deelnemers of meer bij het NJK-B:
Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in 6-kampen. De nummers 1 en 2
gaan door naar de winnaarsronde. De nummers 3 en lager zijn
uitgeschakeld.
Alle vervolgrondes na de meerkampen in het toernooi worden
gespeeld volgens een afvalsysteem

16 Arbitrage

Alle spelers zijn verplicht wedstrijden te tellen zoals vastgesteld door
de organisatie

17 Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement dient bij inschrijving en deelname
in het bezit te zijn van een geldige NTTB ledenpas en zal die op

verzoek van de organisatie of de BV tonen
18 Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de ELO-ranglijst per 20 oktober
2020

19 Inschrijving

Voor inschrijving geldt de licentie per 22 maart 2020. Indien men voor
een vereniging inschrijft waarvoor men niet in een competitie speelt,
dient ten minste één vereniging te worden vermeld waarvoor men
competitie speelt

20 Inschrijfadres en
Informatie

Joost Schoenmakers, Van Gilselaan 40, 4702 GL Roosendaal
e-mail: joost@jschoenmakers.nl

21 Inschrijfgeld

Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 12,50 per persoon.

22 Inschrijfformulier

Aan de vereniging is een verzamelinschrijfformulier gezonden.
Er is een apart inschrijfformulier voor het NJK-A en NJK-B.
Inschrijvingen dienen uitsluitend via deze formulieren te geschieden.
Alle gevraagde gegevens a.u.b. duidelijk vermelden.
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname

23 Betaling

Tegelijk met het inschrijfformulier dient het inschrijfgeld te worden
overgemaakt naar rekeningnummer NL57 INGB 0001 1315 66
ten name van NTTB AFD ZUIDWEST o.v.v. inschrijfgeld NJK A en B
Tilburg 2020, de verenigingsnaam en het aantal deelnemers. Een
andere betalingswijze wordt niet geaccepteerd.
Indien het totale inschrijfbedrag bij de sluitingsdatum nog niet is
overgemaakt, worden de ingeschreven deelnemers niet
toegelaten

24 Sluitingsdatum

De inschrijvingstermijn sluit op maandag 19 oktober 2020

25 Prijzen

Er zijn 2 prijzen per klasse beschikbaar

26 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking geschiedt direct na afloop van het toernooi

27 Deelnemer

Elke speler/speelster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de
inschrijving

28 Berichtgeving

Berichtgeving van de aanvangstijden wordt gezonden aan het
correspondentieadres of e-mailadres dat op het inschrijfformulier staat
vermeld. Zodra de indeling bekend is zal deze gepubliceerd worden
op Toernooi.nl en op https://tafeltennis.nl/events/

29 Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 13 november worden
afgemeld bij het inschrijfadres

30 Boetes

Wegblijven zonder bericht zal worden beboet met € 12,50

31 Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.

32 Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders
toegelaten. Maximaal 1 begeleider per deelnemer. Daarnaast worden
tellers en organisatie toegelaten. Hierop zal streng
worden gelet! Toeschouwers dienen op de daarvoor bestemde
tribune plaats te nemen

33 Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven

34 Parkeren

Is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage: €2,20 per 24 uur of
buiten op het parkeerplein van Stappegoor: €1,00 per 24 uur

35 Restaurant

In de sporthal is een restaurant aanwezig, waar kan worden gegeten.
Er mogen geen etenswaren in de zaal genuttigd worden

36 Roken

In de gehele accommodatie mag niet gerookt worden

37 Lijmen

In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden

38 Batcontrole

Bij deze toernooien kan speciale batcontrole plaatsvinden op het
gebruik van niet toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van
dien

39 Bepalingen

De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in
het Toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan
verbonden handboeken

40 Instemmings
verklaring

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,
uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites 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 verwerkersovereenkomst 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 foto's en/of films,
inclusief pas- en teamfoto's van deze spelers op internet en sociale
media en in tafeltennisaccommodaties, inclusief foto's en/of films
waar sponsoren van een vereniging of de NTTB op zijn vermeld

NTTB ZuidWest heet u van harte welkom op
zondag 15 november 2020 in sporthal T-Kwadraat
tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen
A en B in Tilburg.

