Competitieopzet Table Stars
Jeugdcompetitie in de afdeling Noord

Table Stars jeugdcompetitie waarbij gespeeld wordt in duo’s
Doelgroep:
De Table Stars jeugdcompetitie is een starterscompetitie voor jeugdleden die beginnen met het
spelen van competitie. Het is een toegankelijke competitie waarbij samen ontdekken, samen leren,
samen spelen en samen plezier met elkaar voorop staat.
Voorwaarden:


Spelen op gelijkwaardig niveau:
o Bij het indelen van de competitie wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met
het niveau en de geografische spreiding in de afdeling;



Gezelligheid en betrokkenheid in de zaal:
o De ontvangende club is gastheer op de wedstrijddag en zorgt voor in te vullen
wedstrijdformulieren voor de deelnemende team, ontvangt de deelnemers
maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden, houdt overzicht op de te
spelen wedstrijden en zorgt voor correct ingevulde wedstrijdformulieren om deze na
de wedstrijddag correct door te geven aan de competitieleider;
o Na het samen met de deelnemers en ouders/begeleiders in te vullen
wedstrijdformulier en aanwezigheid van alle teams kunnen de wedstrijden starten,
na de 1e competitieronde is er een pauze waarna er weer gezamenlijk gestart kan
worden met de 2e competitieronde;
o Door het betrekken van ouders/begeleiders en jeugdleden bij de wedstrijden kan er
samen met elkaar een sportieve, gezellige en feestelijke wedstrijddag van gemaakt
worden.



Flexibiliteit:
o maximaal 5 spelers die zich op kunnen geven voor een team;
o een team kan gevormd worden door 2 spelers van verschillende verenigingen;
 de speler dient ook bij de andere club geregistreerd te staan. In deze situatie
is er de mogelijkheid voor een terugbetaling van de basiscontributie middels
het aan te vragen contributieteruggaveformulier.
o instroommogelijkheden voor nieuwe jeugdleden tijdens competitie;
o geen invalbeperkingen;
o mogelijkheden om in te vallen in een team van een andere vereniging;
o verplicht promoveren na 2 keer achtereenvolgend kampioen in dezelfde competitie
 bepaald per situatie
o lidmaatschap:
 Table Stars Jeugdcompetitie betekent competitiegerechtigd lid zijn.



Planningsmogelijkheden voor andere activiteiten op vrije zaterdagen door clubs :
 Een teamtoernooi: Friesland, Groningen, Drenthe
 Een dag : pupillen-en welpentoernooi
 Clubactiviteiten
 Samenwerkingsactiviteiten in de regio:
 Trainingsdagen
 Uitwisselingen

Kenmerken:


aantal speeldagen: 7
o 5 competitiedagen, 2 competitierondes per competitiedag
o 2 dagen als start en afsluiting van de competitie:
 Startdag: ontmoetings- en introductiedag / trainingsdag

Table Stars Startdag met ondersteuning door het Table Stars Promotieteam Noord :
Kennismaken met alle competitiespelers en de mogelijkheden van tafeltennis!



Finaletoernooi:
 toernooi met enkelspelen in grote poules waarbij op basis van de
gespeelde resultaten van de 5 speeldagen wedstrijden worden
gespeeld wordt volgens het systeem ‘best of 5’ tot en met 11
punten.
 toernooi met enkelspelen waaraan ook beginners (basislid bij de
NTTB) die nog niet deelnemen aan deze starterscompetitie aan mee
kunnen doen en spelen in en aparte poule volgens het systeem
‘altijd 3 games’ tot en met 11 om alvast te wennen aan het spelen
van wedstrijden.

Finaletoernooi! Wedstrijden spelen met z’n allen bij elkaar in 1 zaal!

De gehele competitie bestaat uit 7 dagen en de deelnemers worden op alle dagen
verwacht.
Deelname aan de Startdag en het Finaletoernooi zijn verplicht. Voor de indeling van de
poules is opgave voorafgaand bij de competitieleider gewenst.














elke wedstrijddag speelt een team 2 rondes, tegen 2 tegenstanders
elke ronde bestaat uit 4 enkelwedstrijden en 1 dubbelspel
de wedstrijddagen worden zoveel mogelijk verdeeld over de deelnemende clubs
elke club zorgt voor een persoon die als zaalwacht de bezoekende teams ontvangt en
begeleid
clubs mogen meerdere teams opgeven
teams bestaan per competitieronde uit 2 spelers (m/j) en uit maximaal 5 spelers (er spelen
per competitieronde maximaal 3 spelers). Op een wedstrijddag kan er dus met 2
verschillende teamopstellingen gespeeld worden.
alle wedstrijden uit dezelfde poule vinden in 1 zaal plaats waarbij gespeeld wordt op 3 á 4
tafels
tussen de rondes is er een pauze van 10 á 15 minuten afhankelijk van de duur van de eerste
ronde. Na de pauze kan iedereen gelijk starten met ronde 2
de wedstrijden worden gespeeld volgens het systeem ‘altijd 3 games’ tot en met 11 punten
de duur van de wedstrijden op 1 wedstrijddag is circa 3 uur
er worden poules van 6 teams gemaakt (indien mogelijk)
teams worden waar mogelijk ingedeeld op sterkte

Wedstrijdformulier:
Hieronder is een wedstrijdformulier te zien van 1 competitieronde. Op 1 wedstrijddag worden 2
competitierondes gespeeld.

Het wedstrijdformulier:
-

dient volledig ingevuld te worden door de spelers
met hulp van de begeleiders. De begeleiders van
beide teams zetten naast de uitslag hun
handtekening ten teken dat de wedstrijden sportief
zijn verlopen;

-

dient voor 12.00 uur de volgende dag toegestuurd te
worden naar de competitieleider door de zaalwacht
of contactpersoon van de ontvangende club middels
een foto per whatsapp naar Richard Klein (06 – 11
18 43 30 ) of een mail naar
TableStarsjeugdcompetitie@nttbnoord.nl

Beelden:
Meerdere beelden van deze competitie zijn hieronder te zien:
Foto’s:
Table Stars jeugdcompetitie voorjaar 2016: https://1drv.ms/f/s!Am_Lex900ovkkWryStT23xhaRHT7
Video’s:
Derde ronde van de TS Jeugdcompetitie in Emmer-Compascuum op zaterdag 12-03-2016:

https://youtu.be/RP6bW6OW_ho
https://youtu.be/VEaaco2dTaM
Vijfde ronde van de TS Jeugdcompetitie in Hoogeveen op 23-04-2016:
https://www.youtube.com/watch?v=uK11gB8j-80&feature=youtu.be

