Kwart finales
NATIONALE JEUGD-MEERKAMPEN 2021/2022
ACCOMMODATIES

tel. 036 – 5458458.
1362 LA Almere (Poort)

Kwartfinale: Topsportcentrum Almere,
Pierre de Coubertinlaan 7,

DATUM

Zaterdag 4 december 2021: Alle klassen

AANVANG

De wedstrijden starten om 11.00 uur, de zaal is open om 10.00 uur.

VRIJSTELLINGEN

Vrijgesteld voor het spelen van de kwartfinales zijn:
Meisjes O19:
Emine Ernst (De Toekomst)
Emma van der Zanden (Red Stars)
Chana van de Venne
Jongens O19:
Kas van Oost (Red Stars)
Barry Berben (Red Stars)
Gabrielius Camara (Taverzo)
Milo de Boer (TOGB)

vrijgesteld
vrijgesteld
vrijgesteld
vrijgesteld
vrijgesteld
vrijgesteld
vrijgesteld

Deelnemende spelers in een oudere leeftijdsgroep:
Jongens O17:
Gabrielius Camara, Manos Peters en Remi Chambet-Weil
spelen Jongens O19
Jongens O15: Ivan Kahn speelt Jongens O19
Meisjes O17: Xijin Zheng, Tanya Misconi en Anouk
v.d.Boom spelen Meisjes O19
Meisjes O13: Nyncke de Knegt speelt Meisjes O15
INDELING

De indeling is gemaakt op basis van de ELO-ratings per 20 oktober 2021.

SPEELWIJZE

In alle klassen wordt in deze 1/4e finale gespeeld in zeskampen. De
speelvolgorde in de zeskamp hoeft niet dezelfde te zijn, als in de indeling
vermeld staat. Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot 11 punten.

PLAATSING

De volgende personen gaan naar de halve finale:
 Jongens O19: nummer 1 en 2, de nrs. 3 spelen in één vervolgronde om 4
plaatsen in de halve finale. Zie hieronder bij Beslissingswedstrijden..
 Jongens O17: nummer 1, 2 en 3.
 Jongens O15: nummer 1, 2 en 3.
 Jongens O13: nummer 1, 2 en 3.
 Jongens O11: nummer 1, 2 en 3 en de 3 nummers 4 met het beste
resultaat gaan naar de halve finale
 Meisjes O19: nummer 1 en 2 gaan direct naar de finale, de nrs. 3 spelen in
twee vervolgronden om 1 plaats in de finale. Zie hieronder bij
Beslissingswedstrijden.
 Meisjes O17: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale.
 Meisjes O15: nummer 1, 2 en 3.

 Meisjes O13: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale
 Meisjes O11: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale. De overige
speelsters gaan naar de halve finale.
Voor de Meisjes O11 kunnen voor de halve finale opnieuw speelsters worden
opgegeven. Deze spelen samen met de nummers 4, 5 en 6 van de
kwartfinale om 6 plaatsen in de finale.
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

Jongens O19
Beslissingsronde 1:
tafel
A nr. 3 zeskamp 1 – nr. 3 zeskamp 8
tafel
B nr. 3 zeskamp 2 – nr. 3 zeskamp 7
tafel
C nr. 3 zeskamp 3 – nr. 3 zeskamp 6
tafel
D nr. 3 zeskamp 4 – nr. 3 zeskamp 5
Winnaars geplaatst voor halve finale.
Meisjes O19
Beslissingsronde 1:
tafel
A nr. 3 zeskamp 1 – nr. 3 zeskamp 4
tafel
B nr. 3 zeskamp 2 – nr. 3 zeskamp 3
Beslissingsronde 2:
tafel
Winnaar A – Winnaar B

AFMELDINGEN

Bij mogelijke verhindering kan worden afgemeld tot uiterlijk 1 december 2021,
bij Joke Wijker, tel. 0226-316753 email; ta.wijker@quicknet.nl
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 15,00 en kan
uitsluiting voor de NJM van het volgende seizoen tot gevolg hebben.
Uiteraard wordt men bij het niet deelnemen aan een ronde, om welke reden
dan ook, uitgesloten voor deelname aan volgende ronden in dit seizoen.

OVERIG

Voor dit evenement gelden verder alle bepalingen uit de eerder verspreide
uitnodiging tot inschrijving. Zie ook op de NTTB-website.

HALVE FINALES

Zondag 6 februari 2022. De Triangel, Griftdijk Noord 9b, 6663 AA NijmegenLent en de zaal van TTV.Treffers Arnhem.

FINALES

Zaterdag 27 en zondag 28 mei 2022, Sportcentrum “De Heuf”,
Wilhelminastraat 44, 5981 XW Panningen, telefoon 077-3075438.

CORONAPROTOCOL KWARTFINALE NJM 4 DECEMBER 2021
Tijdens de kwartfinale NJM gelden de maatregelen zoals bepaald door de regering en de uitwerking
daarvan door de gemeente Almere, alsmede de maatregelen binnen de NTTB op basis van het Protocol
Verantwoord Sporten van NOC*NSF.
Dit alles onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in deze maatregelen. Mochten zich wijzigingen
voordoen, dan zullen wij u dat indien mogelijk zo snel mogelijk mededelen.
Voor de kwartfinale NJM gelden de volgende maatregelen:
1. Iedereen dient uiterlijk om 10.45 uur aanwezig te zijn.
2. Voor iedereen vanaf 13 jaar (geboren op 4 december 2008 of eerder) is het verplicht een mond-neusmasker
te dragen bij binnenkomst in de accommodatie tot aan het moment dat het coronatoegangsbewijs gescand
wordt. Daarna is het mond-neusmasker niet meer verplicht, maar wel dringend aanbevolen. Tijdens het
spelen van wedstrijden hoeft geen mond-neusmasker te worden gedragen.
3. Voor iedereen vanaf 18 jaar (geboren op 4 december 2003 of eerder) is een coronatoegangsbewijs verplicht.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig gevaccineerd bent, in de afgelopen 6 maanden corona hebt
gehad of een coronatest hebt gehad die maximaal 24 uur voor aanvang van het toernooi is afgenomen. Met
negatief resultaat uiteraard.
4. Een coronatoegangsbewijs is alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart
of rijbewijs). Deze dien je dus ook mee te nemen.
5. Er mag geen publiek in de accommodatie aanwezig zijn.
Alleen spelers en per speler 1 coach hebben toegang tot de accommodatie. ALLE ANDERE PERSONEN MOGEN
DE ACCOMMODATIE NIET BETREDEN. In het Topsportcentrum in Almere is het niet mogelijk om van een
horecagedeelte gebruik te maken zonder de speelzaal te betreden.
Wij vinden dit zeer vervelend voor niet coachende chauffeurs en andere belangstellenden, maar wij kunnen
niet op een andere wijze aan de maatregelen van de rijksoverheid en de gemeente Almere voldoen.
6. Spelers en coaches dienen na hun laatste wedstrijd de accommodatie direct te verlaten.

