UITNODIGING
NTTB AFDELING NOORD
VOORRONDE NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
2020/2021

Locatie:

TTV Argus
Sporthal De Borgstee
Dorpshuisweg 36
9617 BN Harkstede
Bij voldoende inschrijvingen worden de poules verdeeld over 2
locaties om iedereen voldoende bewegingsvrijheid te geven.
Tweede (reserve) locatie:
TTV Assen
Sporthal De Spreng
Vredeveldseweg 57
9404 CC Assen

Datum:

Zondag 25 oktober 2020

Aanvang:

Aanvang van de wedstrijden is om 10.30 uur. De zaal is open om
09.45 uur.

Einde:

Einde van de wedstrijden omstreeks 17.00 uur.

Organisatie:

NTTB Afdeling Noord, TTV Argus

Toernooileiding:

Jan en Wouter Emmens

Bondsvertegenwoordiger:

Eric Kaptein

Deelname:

Jeugdleden (op 1 oktober in NAS geregistreerd) van een
vereniging uit de Afdeling Noord.

Speelwijze:

Zowel bij de jongens als de meisjes zal per leeftijdscategorie
gespeeld in meerkampvorm, met indien nodig aansluitend
(kruis)finales.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot
11 punten. Bij gelijk eindigen in de meerkampen geldt de
meerkampregel. Voor de toekenning en registratie van de
setpunten geldt de zogenaamde 2-1-0 regel (2 punten per
gewonnen wedstrijd, 1 punt per gespeelde en verloren
wedstrijd en 0 punten voor een niet-uitgespeelde wedstrijd).

Klasse-indeling:

Alleen enkelspel, jongens en meisjes apart.
Junioren:
Kadetten:
Pupillen:
Welpen:

geboren in 2003, 2004 of 2005
geboren in 2006 of 2007
geboren in 2008 of 2009
geboren in 2010 of later

De indeling geschiedt aan de hand van de ELO-rating op de
sluitingsdatum.
Rechtplaatsen kwartfinale:

Voorlopige rechtplaatsen (onder voorbehoud):
Jongens Junioren:
Jongens Kadetten:
Jongens Pupillen:
Jongens Welpen:
Meisjes Junioren:
Meisjes Kadetten:
Meisjes Pupillen:
Meisjes Welpen:

7
3
4
2
4
1
1
1

Dit wordt aangevuld met reserves tot 10. Bij de afdelingsronde
wordt dus gespeeld voor een top 10 in elke categorie. Dit is
exclusief de vrijstellingen. De volgorde is van belang als de
Afdeling Noord meer plaatsen krijgt toegewezen.
Vrijstellingen:

Vrijgesteld voor het spelen van de afdelingsronde zijn alle Aspelers:
JJ: Merlijn Brands (DTK), Timothy Wong (Argus, Emmen),
Iwan de Jager (Assen, Dokkum)
JW: Silas de Jager (Dokkum)
MJ: Liecke Greven (Argus)
MK: Ilse v.d. Ploeg (Buitenpost)
Deze vrijgestelde spelers dienen zich wel in te schrijven voor
deze voorronde om deel te kunnen nemen aan het vervolg van
de NJM.

Arbitrage:

Alle wedstrijden worden door de spelers zelf geleid volgens de
op het meerkampformulier aangegeven nummering.

Deelnemers:

Elke deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de
juistheid van de inschrijving. Spelers behoren telkens op tijd bij
de tafel aanwezig te zijn, om te spelen of om te tellen.

Inschrijfformulier:

Inschrijving kan middels de daarvoor bestemde
inschrijfformulieren die met deze uitnodiging zijn meegestuurd.

Inschrijfadres:

Het ingevulde inschrijfformulier dient als bijlage te worden
verzonden aan e-mailadres jeugdzaken@nttbnoord.nl
Voor vragen contact via tel. nr. 06 – 34 26 05 18

Sluitingsdatum:

Woensdag 14 oktober 2020

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per deelnemer (welpen €5,-).
Inschrijving verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld moet per vereniging worden overgemaakt op
IBAN nr: NL11 INGB 0001 8518 43 t.a.v. Penningmeester NTTB
Afdeling Noord o.v.v. NJM 2020/2021

Opgave:

Alleen via bijgevoegd inschrijfformulier en alleen per email.
Aandachtspunt bij het invullen van het formulier: jongens en
meisjes per categorie apart worden ingevuld.
Niet vergeten om een e-mailadres te vermelden voor verdere
correspondentie over de NJM (bijvoorbeeld uitnodiging
vervolgronde).

Sportkleding:

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte
kleding is NIET toegestaan evenmin als sportschoenen met
afgevende/zwarte zolen.
Het is niet verstandig om waardevolle spullen in de kleedkamer
achter te laten. De organisatie is daarvoor niet
verantwoordelijk.

Speelruimte:

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun
begeleiders toegelaten. Maximaal 1 begeleider per speler. In de
speelzaal mogen geen dranken of etenswaren genuttigd
worden.

Publiek en registratie:

Vanwege Corona worden er voorzorgsmaatregelen getroffen.
Naast de basisregels vanuit het RIVM geldt:
-

-

-

-

Volg de instructies van de coördinatoren op en volg de
looproutes;
De tribune en kantine zijn gesloten: neem je eigen eten en
drinken (en natuurlijk batje en handdoek) mee voor deze
dag;
Zoveel mogelijk thuis omkleden en in clubtenue en
trainingspak komen, anders elkaar met maximaal 4
personen de ruimte geven in de kleedkamers;
Om elkaar voldoende bewegingsvrijheid te bieden en het
toernooi voor de deelnemers te kunnen organiseren
gebruiken we de volgende maatregelen welke we strikt
zullen hanteren:
o Per vereniging mag er een minimum aantal
begeleiders/coaches komen. Graag zoveel mogelijk
met elkaar meerijden;
o De chauffeur, welke meerdere deelnemers
vervoerd wordt, gezien als begeleider/coach en
mag zich in de zaal bevinden. Ouders/verzorgers en
andere belangstellenden zijn vanwege het aantal
mensen in de sporthal helaas niet mogelijk;
Na de prijsuitreiking is het toernooi afgelopen en gaan de
spelers en begeleiders weer huiswaarts;
Na inschrijving volgt er informatie over registratie voor
aanwezigheid tijdens dit toernooi.
Deze aanwezigheidslijst zal strikt gehanteerd worden voor
bezoek aan de sporthal.

Batcontrole:

Controle kan plaatsvinden op het gebruik van niet toegestane
lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

Entreegeld:

Er wordt geen entreegeld geheven.

Bepalingen:

De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven
in het Toernooi/Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan
verbonden handboeken.

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de gespeelde
leeftijdsklasse.

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, 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.

