Convocatie Herder Open Zeeuwse 2018
Datum:

Zaterdag 25 augustus 2018 – Individueel toernooi jeugd
Zaterdag 25 augustus 2018 – Toptoernooi
Zondag 26 augustus 2018 – Individueel toernooi voor senioren/
junioren/kadetten (geboortejaar 2005 of eerder)

Aanvang:

9.30 uur (toptoernooi: circa 12:00 uur)

Plaats:

Sportaccommodatie De Sprong, De Aanloop 1, 4335 AP Middelburg

Organisatie:

TTC Middelburg

Inlichtingen:

website: www.openzeeuwse.nl
mail: info@openzeeuwse.nl

Wedstrijdleider:

Toptoernooi:
Jeugdtoernooi:
Seniorentoernooi:
Gehele evenement:

Bondsvertegenwoordiger:

Ineke de Graaf, graaf@nttb-zuidwest.nl, 06 212 82 052

Tafels:

Maximaal 48 tafels

Deelname:

Deelname staat open voor alle NTTB-leden en leden van bonden
aangesloten bij de ITTF

Speelwijze 25 augustus:

Eerste enkelspelklasse: indeling naar sterkte in gemengde klassen. 1e
ronde meerkampen, daarna uitspelen op plaats of afvalsysteem.

Michel de Vries
Jordin Heijens
Thomas Groenewoud
Leo Zuidweg, Email: info@openzeeuwse.nl

Tweede enkelspelklasse: meisjes en jongens zoveel mogelijk apart in
speelklassen op basis van leeftijdscategorie en licentie. 1e ronde
meerkampen, daarna afvalsysteem.
Jeugd is geboren in 2001 of later. Leeftijdscategorieën staan op het
inschrijfformulier en de website.
Speelwijze 26 augustus:

Eerste ronde meerkampen met minimaal 5 spelers per poule, daarna
een afvalsysteem met hoofd- en troosttoernooi.
Indeling op basis van licentie en de ELO rating van begin augustus
2018. Zo nodig worden er licentieklassen samengevoegd. Voor
jeugdspelers en buitenlandse spelers schatten we het spelniveau zo
goed mogelijke in.

Speelwijze toptoernooi:

Voorrondes in poules van 4 of 5 spelers, waarna minimaal de
nummers 1 en 2 een afvalsysteem spelen.

Inschrijving:

Inschrijven via www.openzeeuwse.nl zowel per vereniging als
individueel. Voor indeling geldt de licentie zoals vermeld op de lijst
van augustus 2018 van de NTTB. Uitleg bij het online inschrijfsysteem
en de wijze van indelen vindt u op www.openzeeuwse.nl.

Deelname aan het Toptoernooi op uitnodiging. Dit staat open voor
maximaal 32 spelers met niveau NL Heren A-licentie of hoger.
Aanmelden via michel.de.vries75@gmail.com
Inschrijfgeld:

Jeugdtoernooi: € 10,00 (voor beide speelklassen)
Senioren/junioren/kadetten-toernooi: € 10,00
Toptoernooi: gratis

Betaling:

Bij inschrijving overmaken naar NL77 INGB 0005 9446 37 t.n.v. TTC
Middelburg. Verder toegelicht op www.openzeeuwse.nl. Inschrijving
verplicht tot betaling.

Sluitingsdatum:

De inschrijving sluit vrijdag 3 augustus, of eerder bij bereiken van het
maximale aantal deelnemers (160 bij de jeugd, 220 bij de senioren).

Prijzen:

In elke speelklasse 2 prijzen.
In het topevenement worden geldprijzen verdeeld.

Prijsuitreiking:

Prijzen worden op zaterdag 25 augustus na afloop van het
evenement en op zondag 26 augustus na afloop van de gespeelde
klasse uitgereikt.

Ballen:

Er wordt gespeeld met witte, non-celluloid, Xushaofa*** ballen

Deelnemers:

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of
haar inschrijving. Inschrijven houdt tevens in dat men akkoord gaat
met het eventueel samenvoegen of laten vervallen van klassen.

Programma:

Het programma kan gedownload worden via www.openzeeuwse.nl

Kleding/schoenen:

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven sportkleding is
verplicht, evenals het gebruik van sportschoenen

Toegang:

Toegang tot de hallen en tribune is gratis. De speelvloeren zijn alleen
toegankelijk voor deelnemers en begeleiders.

Lijmen:

Het lijmen van rubbers is in sportaccommodatie De Sprong verboden.

Restaurant:

In de kantine van de sporthal zijn hapjes/drankjes verkrijgbaar.

Verzekering:

Voor alle NTTB-leden is de wettelijke aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering van toepassing. Deze geldt niet voor
deelnemers uit andere landen.

Bepalingen:

De toernooicommissie en/of wedstrijdleiders behouden zich alle
rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.

Side-events:

Blacklight toernooi, zaterdag avond 25 augustus (fun toernooi).
Verkoopstand Posno Sport, zaterdag 25 (onder voorbehoud) +
zondag 26 augustus.
Nadere informatie over de side-events volgt op
www.openzeeuwse.nl.

ELO Rating:

Voor spelers van de NTTB laten we, waar mogelijk, de
wedstrijdresultaten meetellen voor de ELO rating.

Wij hopen op zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus 2018 een groot aantal deelnemers te
mogen begroeten.

