Uitnodiging tot inschrijving voor de:

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Senioren B-, C-, D- en E-licenties 2021
Zaterdag 11 september: Heren D en E
Zondag 12 september: Dames B, C, D en E
Zondag 12 september: Heren B en C
Margriethal in Schiedam
Sluitingsdatum inschrijving
zaterdag 14 augustus 2021
0. Voorbehoud

Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Dit
betreft het dubbelspel dat mogelijk niet gespeeld wordt en het maximum aantal spelers
en toeschouwers per dag, dat mogelijk verlaagd wordt. En er kunnen andere
aanpassingen aan het toernooi worden aangebracht, ook op basis van richtlijnen door
de gemeente Schiedam. Over alle van toepassing zijnde maatregelen worden de
deelnemers uiterlijk 30 augustus geïnformeerd. Tevens dient het inschrijfgeld pas te
worden betaald als zeker is dat een speler mee mag doen.
Op de site van de NTTB vindt u in het Corona-dossier de laatste ontwikkelingen.

1.Datum

Zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021

2. Soort Evenement

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

3. Accommodatie

Sporthal Margriet, Sporthalstraat in Schiedam

4. Organisatie

Werkgroep NK van afdeling West

5. Toernooicommissie

Martijn van Laar, Arjan Huiden en Wilko Huiden

6. Toernooileider

Wilko Huiden, 06-80150915 (jenwhuiden@casema.nl)

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB

8. Bondsvertegenwoordiger

Jacek Offierski (seniorenlicenties.nttb@gmail.com)

9. Aanvang

9.45 uur (beide dagen)

10. Einde

Circa 21.00 uur op zaterdag, circa 19.00 uur op zondag

11. Tafels

Er wordt op maximaal 50 blauwe Tibhar tafels gespeeld

12. Ballen

Er wordt gespeeld met witte Tibhar *** 40+ plastic ballen

13. Deelname

Deelname is mogelijk voor alle seniorleden en jeugdspelers, NTTB-leden, die in het
bezit zijn van een geldige senioren B-, C-, D- of E-licentie op het moment van
inschrijven. De licenties staan geregistreerd op de NTTB-ranglijstensite onder de
individuele resultaten pagina: http://www.nttb-ranglijsten.nl/results.php?b=x (waar x is
speler bondsnummer). Daarnaast kan de Technisch Directeur van de NTTB vóór de
sluitingsdatum zowel bij de dames als bij de heren per klasse twee wild-cards aan
jeugdspelers verlenen. Voor deelnemende jeugdspelers gelden dezelfde rechten en
plichten als voor de senioren. Halve finalisten van de NK-D Heren mogen op
zondag meedoen bij de NK-C

14. Deelnemers

Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving

15. Toernooiklassenindeling

Senioren Dames
Enkelspel
Dubbelspel
Senioren Heren
Enkelspel
Dubbelspel
Bij te weinig (<8)

Dames-B
Dames-B

Dames-C
Dames-C

Dames-D
Dames-D

Dames-E
Dames-E

Heren-B
Heren-C
Heren-D
Heren-E
Heren-B
Heren-C
Heren-D
Heren-E
inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd

16. Inschrijving

Dames kunnen inschrijven in één damesenkel en één dubbelspel in de klasse
waarvoor ze een licentie hebben op moment van inschrijven (zie deelname en
speelwijze).
Heren kunnen inschrijven in één herenenkel en één dubbelspel in de klasse waarvoor
ze een licentie hebben op moment van inschrijven (zie deelname en speelwijze).
Gemengde dubbels (1 dame + 1 heer) zijn niet toegestaan.
Let op! Een speler(ster) mag dubbelen met een speler(ster) in een hogere klasse, in
de klasse van de speler(ster) met de hoogste licentie.

17. Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement hoort bij inschrijving en deelname in het bezit te
zijn van het geldige lidmaatschapsbewijs van de NTTB.

18. Inschrijfadres

Arjan Huiden e-mail: nk-bcde@nttb-west.nl

19. Inschrijfformulier

Alle toernooicoördinatoren (senioren) waarvan naam en e-mailadres in NAS
geregistreerd, staan, ontvangen deze uitnodiging tot inschrijving en de
inschrijfformulieren per mail.
Inschrijving kan via dit formulier of via nttb.toernooi.nl.

20. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per persoon voor het enkelspel en € 4 voor het
dubbelspel.

21. Betaling

Men dient het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL42 INGB
0004 2223 53 (NTTB afd. West toernooi-rek), o.v.v. NK 2021,
verenigingsnaam en aantal deelnemers.

22. Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op zaterdag 14 augustus 2021, of zoveel eerder als het toernooi is
volgeboekt. Maximum aantal deelnemers per dag is 250, maximaal 100 spelers per
klasse. Alleen in heren D maximaal 150 spelers. De datum van inschrijving geldt
als het maximum aantal deelnemers per dag of in een klasse is bereikt. Als het
maximum aantal spelers per dag verlaagd wordt worden spelers op volgorde van
inschrijving toegelaten.

23. Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de ELO-ranglijsten (van 1 juli 2021).

24. Berichtgeving

Iedere verenigingscontactpersoon of speler ontvangt uiterlijk 6 september per email
bericht over de aanvangstijd van de eerste wedstrijd van de opgegeven spelers en
speelsters, tenzij op het inschrijfformulier wordt vermeld dat een andere
verenigingscontactpersoon deze aanschrijving wenst te ontvangen. Indelingen worden
gepubliceerd op de NTTB-website via de Kalender en Nieuws.

25. Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Enkelspel: eerste ronde minimaal vierkampen waarvan de

nummers 1 en 2 doorgaan in een afvalsysteem. Dubbelspel: eerst driekampen
waarvan de nummers 1 doorgaan in een afvalsysteem. Alle wedstrijden worden in “best
of five” gespeeld met games tot 11 punten. Bij gelijk eindigen in de meerkamp is de
meerkampregel van toepassing. Wanneer tijdens het spelen van een meerkamp een
speler uitvalt, wordt de 2-1-0-regel toegepast. Na de loting kan uitsluitend in bijzondere
omstandigheden door de bondsvertegenwoordiger toestemming worden gegeven tot
wijziging van de samenstelling van de dubbels.
26. Afmelding

Bij onverhoopte verhindering verplicht afmelden vóór 11 september 2021 bij het
inschrijfadres. Bij tijdig afmelden kunnen nog reservespelers worden benaderd.
Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 10,- per inschrijving.

27. Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.

28. Prijzen

In het enkelspel zijn vier prijzen per klasse beschikbaar. Om de derde en vierde plaats zal
niet worden gespeeld. De verliezers van de halve finales krijgen allebei de 3e prijs. Alleen
de finalisten van het dubbelspel krijgen een prijs.

29. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is direct na afloop van de betreffende finales.

30. Licentietoekenning

De winnaar van het B-toernooi krijgt een A-licentie.
De finalisten van het C-toernooi krijgen een B-licentie.
De finalisten van het D-toernooi krijgen een C-licentie.
De finalisten van het E-toernooi krijgen een D-licentie.

31. Resultaten in
ELO-ranglijst

Bij dit toernooi telt de factor R5/B1 (voor enkelwedstrijden). Dit betekent dat een
overwinning 2 maal zo veel punten oplevert als diezelfde nederlaag aan punten kost
(bijv. +20 en -10). Verder worden er bonuspunten (die meetellen voor de ELO Ranglijst
(voor het behoud en verkrijgen van licenties)) uitgedeeld. De winnaar van het
enkeltoernooi krijgt 72 bonuspunten. Ten slotte worden bij diskwalificatie (30) en
wegblijven zonder afmelding 25 strafpunten uitgedeeld. Zie http://www.nttbranglijsten.nl/elo300.php voor de overige bonuspunten en een verdere uitleg.

32. Sportkleding
en bat

Het dragen van sportkleding die voldoet aan door de NTTB gestelde eisen is verplicht.
Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan evenals schoenen met afgevende/zwarte zolen.
Het bat dient te voldoen aan de door de NTTB gestelde voorwaarden.

33. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders
toegelaten. Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaats nemen.
Er mogen geen dranken en etenswaren in de speelzaal genuttigd worden!

34. Lijmen

In het hele gebouw mag niet gelijmd worden, conform het beleid van de NTTB.
Bij overtreding volgt diskwalificatie.

35. Batcontrole

Bij dit toernooi kan speciale controle plaatsvinden op het gebruik van niet toegestane
rubbers, met alle gevolgen van dien.

36. Entreegeld

Er wordt geen entreegeld geheven.

37. Restaurant

In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten.

38. Bepalingen

De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooien wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.

39. Instemmingsverklaring
(AVGvoorwaarden)

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.

