Uitnodiging tot inschrijving voor het
JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI ASSEN 18 DEC 2021
Jeugd met B-licentie en O23 met rating boven 1200(m)/1300(j)
Inleiding ivm Corona
Tijdens dit toernooi worden de richtlijnen uit het protocol van de NTTB en van sporthal De Spreng te Assen
aangehouden.
Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Er kunnen op elk moment
aanpassingen aan het toernooi worden aangebracht op basis van coronarichtlijnen. Over alle van toepassing
zijnde maatregelen worden de deelnemers uiterlijk 6 december geïnformeerd.
Op de website van de NTTB vindt u het Corona-dossier met daarin de laatste ontwikkelingen. Indien in een
later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

1 Data

Zaterdag 18 december 2021

2 Soort toernooi

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

3 Accommodatie

Sporthal “De Spreng”, Vredeveldseweg 57, 9404 CC Assen,
telefoon 06 – 41028236

4 Organisatie

Afdeling Noord in samenwerking met TTV Assen

5 Toernooicommissie

Bob Eldering, Charles Hussels

6 Toernooileider

Charles Hussels
E-mail : JRLTAssen@gmail.com

7 Goedkeuring

Het toernooi is goedgekeurd door de NTTB

8 Bondsvertegenwoordiger

Nog niet bekend

9 Aanvang / Einde

Aanvang 10.00 uur. De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland

10 Tafels

Er wordt op maximaal 28 blauwe TIBHAR Smash tafels gespeeld

11 Ballen

Er wordt gespeeld met witte TIBHAR *** 40+ ABS (2e generatie) ballen.

12 Deelname

Deelname is mogelijk voor jeugdleden van de NTTB met een
B-licentie en O11 met een A-licentie uit alle afdelingen
Ook spelers “Onder 23” met een rating van 1200 of hoger voor dames en
1300 of hoger voor de heren kunnen deelnemen aan dit toernooi.

13 Klasse-indeling

Alleen enkelspel, meisjes en jongens apart.
Onder 23 (O23); geboren in 1999, 2000, 2001 of 2002
Voor O23 geldt dat deze klasse, afhankelijk van het aantal
deelnemers, kan worden gesplitst in 2 klassen obv rating
Onder 19 (O19); geboren in 2003 en 2004
Onder 17 (O17); geboren in 2005 en 2006
Onder 15 (O15); geboren in 2007 en 2008
Onder 13 (O13); geboren in 2009 en 2010
Onder 11 (O11); geboren in 2011 of later

14 Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in “best of five”
gespeeld, in games tot 11 punten. In de eerste ronde worden
meerkampen gespeeld, zoveel mogelijk 6/7-kampen. Bij gelijk eindigen in
de meerkamp geldt de Meerkampregel. De nummers 1 en 2 uit de
meerkampen spelen verder in de hoofdronde. Alle anderen zijn
uitgeschakeld. De hoofdronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld.

15 Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ELO lijst, op het
moment van de loting.

16 Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

17 Legitimatie

Elke deelnemer/ster 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 tonen.

18 Inschrijving

Is alleen mogelijk in één enkelspelklasse en dient te gebeuren via het
bijgevoegde inschrijfformulier.
Spelers O23 kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij
JRLTAssen@gmail.com
Zij dienen ook individueel te betalen o.v.v O23 zaterdag JRLT Assen.

19 Inschrijfadres

E-mail: JRLTAssen@gmail.com

20 Inschrijfgeld

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

21 Betaling

Betaling gelijktijdig met de inschrijving door overmaking van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL94INGB0001353030 van de
ING, ten name van penningmeester ttv Assen te Assen en onder
vermelding van de naam van uw vereniging en Jeugdranglijsttoernooi
Assen.
Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt de betaling als volgorde van
binnenkomst!

22 Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op 6 december 2021 of zoveel eerder als het toernooi
is volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers is 175.
Voor sommige klassen geldt een maximaal aantal deelnemers.

23 Prijzen

Per klasse zijn twee prijzen beschikbaar.

24 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de finales plaats.

25 Deelnemers

Elke vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving
van zijn spelers/speelsters.

26 Berichtgeving

Een overzicht van de aanvangstijden wordt geplaats op:
www.toernooi.nl
www.ttvassen.nl

27 Afmeldingen

Bij mogelijke verhindering kan tot uiterlijk 11 december worden afgemeld
bij het inschrijfadres. Wegblijven zonder afzegging kan worden beboet
met € 12,50.

28 Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de toernooileiding, deelnemers en
maximaal 1 coach per speler toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd.
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen.

29 Sportkleding

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

30 Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

31 Roken

In het gebouw geldt een rookverbod.

32 Restaurant

In de accommodatie is een kantine met een uitgebreid assortiment
aanwezig.

33 Batcontrole

Bij dit toernooi kan speciale controle plaatsvinden op gebruik van
niet-toegestane lijm en/of rubbers.

34 Lijmen

In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.

35 Bepalingen

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

36 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.

