GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2018
1. Naam

Groninger Regiokampioenschappen Tafeltennis 2018.

2. Soort toernooi

Dit is een O-A-evenement als bedoeld in het Toernooi- en Wedstrijdreglement Nederlandse
Tafeltennisbond, met uitzondering van de veteranen.

3. Datum

Open Veteranentoernooi : vrijdag 19 januari 2018 (voor 35 jaar of ouder, geen ledenpas nodig)
Jeugdtoernooi
: zaterdag 20 januari 2018.
Seniorentoernooi
: zondag 21 januari 2018.

4. Accommodatie

Sporthal de "Boshal", Bosweg 27 D, Loppersum, tel. 0596-571821. (zie ook punt 30)
Met het openbaar vervoer is De Boshal te bereiken door naar het NS station te reizen. De looptijd
vanaf het NS station bedraagt ongeveer 5 minuten.
De "Boshal" beschikt over een kantine met een eenvoudig restaurant.

5. Organisatie

Samenwerkingsverband van de Tafeltennisverenigingen Midstars en TALO.

6. Toernooicommissie
Wouter Fokkens, Herbert Luit, Dick Zwart, Richard Roossien, Herman Haan, Hans Frikken,
Lars Boersma, Wim Blok.
7. Toernooileiding Wouter Fokkens
8. Wedstrijdleiding Hans Frikken en Lars Boersma ( Jeugd).
Herman Haan en Lars Boersma (Senioren)
Wouter Fokkens (Veteranen).
9. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het afdelingsbestuur van de NTTB afdeling Noord.

10. Bondsvertegenwoordiger
De bondsvertegenwoordigers zijn Chris Harms (jeugd) en Jelle Bouwer (senioren)
11. Aanvang

Veteranentoernooi
Jeugdtoernooi
Seniorentoernooi

: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur
: 09.00 uur. Zaal open om 8.30 uur
: 09.00 uur. Zaal open om 8.30 uur

12. Einde

Veteranentoernooi
Jeugdtoernooi
Seniorentoernooi

: De finales zijn om 22.30 uur gepland.
: De finales zijn om 17.00 uur gepland.
: De finales zijn om 17.00 uur gepland.

13. Tafels en ballen Er wordt op maximaal 28 tafels gespeeld.
Voor zover mogelijk worden de finales van de hoogste klassen in een centre-court gespeeld.
Er wordt met witte non-celluloid ballen gespeeld.
14. Deelname

Deelname is alleen mogelijk voor leden van de NTTB die lid zijn van een vereniging,
waarvan senioren in competitieverband uitkomen in de Regio Groningen van de Afdeling
Noord (met uitzondering van het veteranentoernooi).
Alle deelnemers aan het senioren toernooi moeten in het bezit zijn van een licentie.
Senioren die nog geen licentie hebben, moeten die tenminste twee weken
voor de sluitingsdatum voor inschrijving bij de licentiebeheerder
E.J. Kaptein (door hun vereniging laten) aanvragen met vermelding van:
“naam aanvrager” is net sterker dan “naam” en “naam” en net zwakker dan
“naam” en “naam” (steeds minimaal twee spelers vermelden).
Adres E.J. Kaptein, Schrappinga 4, 8431 RG Oosterwolde
Telefoon :0516-522026; email: e.j.kaptein@hccnet.nl
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15. Klasse indeling

Jeugd
De klassen bij de jeugd zullen worden samengesteld op basis van de ELO (peildatum 01-01-2018)
rating. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal op basis van de ELO rating een aantal klassen
worden samengesteld met spelers van vergelijkbare sterkte. Het streven is om een verdeling in 6
klassen te maken. Een vergelijkbare sterkte kan overeenkomen met spelers uit eenzelfde
competitieklasse maar kan, op basis van de ELO rating, ook afwijken. Competitieklasse is hierbij
slechts een indicatie en geen richtlijn.
Er vindt dus GEEN indeling plaats op basis van leeftijd !!
Er zal een aparte jongens- en meisjesfinale worden gespeeld door de 2 best geëindigde
jongens en meisjes uit de hoogste ELO klasse. Zij spelen om de jongens- en meisjeskampioen
van Groningen.
Senioren
enkelspel
Heren : Licentieklasse A/B
Dames : Licentieklasse A/B
Dames/Heren gemengd: Licentieklassen C, D, E, F, G en H
dubbelspelklassen: dames en heren in één klasse.
Licentieklassen A/B, C, D, E, F, G en H
Bij onvoldoende aanmeldingen zullen klassen in overleg met de bondsvertegenwoordiger worden
samengevoegd.
Open Veteranen
enkelspelklassen
Dames/Heren gemengd: C, D, E, F, G en H - klasse
Alleen inschrijving is mogelijk voor mensen die op de dag van het toernooi 35 jaar en ouder zijn,
het bezit van een ledenpas NTTB is niet verplicht.
Indien een deelnemer geen licentie bezit dan een geschatte sterkte invullen.
Bij onvoldoende aanmeldingen zullen klassen worden samengevoegd.

16. Speelwijze

Volgens NTTB reglement. Alle wedstrijden best of five met games tot 11 punten tenzij anders
wordt vermeld. Enkelspel zal worden gespeeld in meerkampen, daarna afvalsysteem. Bij gelijk
eindigen geldt de meerkampregel.
Dubbelspelwedstrijden worden gespeeld in meerkampen, daarna afvalsysteem. Bij gelijk eindigen
geldt de meerkampregel.
Plaatsing (senioren) zal geschieden aan de hand van de meest actuele ELO ranglijst (peildatum 1
januari 2018) . De ELO rating is te vinden op www.nttb-ranglijsten.nl door een naam of
bondsnummer in te tikken.

17. Inschrijving

Jeugd
Bij inschrijving dient per speler het competitieresultaat (klasse en percentage) van het najaar 2017
te worden vermeld. De ELO-rating wordt door de organisatie per 1 januari 2018 gemeten en
vastgesteld.
De ELO rating is te vinden op www.nttb-ranglijsten.nl door een naam of bondsnummer in te
tikken.
Jeugdspelers die nog geen rating of competitie-resultaat hebben, kunnen ook worden ingeschreven.
Bij meerdere spelers zonder rating graag de deelnemers in volgorde van sterkte op het
inschrijfformulier zetten.
Eerstejaars senioren
Eerstejaars senioren (geboren in 1999), die met dispensatie aan de jeugdcompetitie deelnemen,
moeten voor dit toernooi bij de senioren worden ingeschreven.
3e Jaars Junioren
3 jaar junioren, welke niet in het bezit van een (landelijke) seniorenlicentie, kunnen met
dispensatie deelnemen aan het seniorenevenement. De dispensatie zal door het afdelingsbestuur
worden beoordeeld en bij een positief besluit per evenement worden verleend.
De jeugdspeler krijgt geen seniorenlicentie.
e
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3e jaars Junioren welke wel een seniorenlicentie bezitten kunnen zich inschrijven voor het
seniorentoernooi.
Voor de dubbelspelklasse wordt men ingedeeld in de klasse die behoort bij de speler met de
hoogste ELO rating van beide spelers.
Inschrijven in de dubbelklassen is alleen mogelijk indien men ook in de enkelklasse speelt.
De kampioen van de hoogste (ELO) jeugdklasse krijgt de mogelijkheid om op zondag deel te
nemen aan het seniorentoernooi.
Senioren
Ingeschreven moet worden in de licentie welke op de site van de NTTB (NAS registratie) staat
vermeld. De stand van 1 januari 2018 wordt hierbij gehanteerd. Het is niet mogelijk om in een
andere licentie in te schrijven dan op de lijst vermeld.
Bij de dubbelspelklassen is de hoogste licentie bepalend voor de klasse waarin men speelt.
Inschrijven in de dubbelklassen is alleen mogelijk indien men ook in de enkelklasse speelt.
Dames worden ingedeeld in die licentieklasse welke aan de hand van . een, door de NTTB
vastgestelde berekening (op basis van o.a. competitieresultaten) ontstaat (dit is 2 licenties lager dan
de opgegeven(dames) licentie).
Deze berekening wordt uitgevoerd voor alle dameslicenties m.u.v. de A- en B-licenties.
18. Legitimatie

Bij inschrijving dient men in het bezit te zijn van een geldige ledenpas en licentie,
uitgezonderd voor het veteranentoernooi.

19. Inschrijfadres Groninger Tafeltenniskampioenschappen 2018
Uitsluitend via email aan gk@nttbnoord.nl
20. Inschrijfgeld

Deze bedraagt voor dubbel en enkelspelklasse:

- voor jeugdspelers
- voor senioren
- voor veteranen

Є 9,00
- 12,50
- 9,00

Inschrijving verplicht tot betaling !!!
21. Inschrijfformulieren
Aan het vereniging secretariaat van uw vereniging zijn inschrijfformulieren gezonden. Deze zijn
digitaal verzonden. Inschrijving kan uitsluitend via deze formulieren plaatsvinden d.m.v. het
volledig invullen van het betreffende formulier en deze bij voorkeur digitaal verzenden aan
gk@nttbnoord.nl.
Meerdere formulieren inzenden is mogelijk zolang de sluitingstermijn in acht wordt gehouden.
22. Betaling

Betaling is uitsluitend mogelijk door overmaking van het bedrag op rekeningnummer
NL95 RABO 0322 3313 82 t.n.v. TTV Midstars GK2018 o.v.v. GK2018 + verenigingsnaam
De betaling moet binnen zijn vóór 5 januari 2018.
Betalen in de zaal is uitgesloten !
Spelers die niet op tijd betaald hebben worden uitgesloten van deelname.

23. Sluitingsdatum Inschrijving moet plaats vinden vóór 1 januari 2018.
24. Afzeggingen

Indien een opgegeven deelne(e)m(st)er wil afzeggen dan dient dit minimaal 48 uur vóór aanvang
van het toernooi plaats te vinden..

25. Prijzen

In het dubbelspel zijn er twee prijzen per klasse beschikbaar, in het enkelspel zijn er drie prijzen
per klasse, ook is er voor de best presterende vereniging bij zowel de jeugd als de senioren een
wisselbokaal beschikbaar.

26. Prijsuitreiking Prijsuitreiking vindt plaats onmiddellijk na afloop van het toernooi.
27. Deelnemerskaart
In de speelzaal hangen overzichten met daarop de tafel waar de speler zijn eerste wedstrijd speelt.
28. Internet

Voor, tijdens en na het toernooi worden toernooigegevens gepubliceerd via www.toernooi.nl

29. Bepalingen

De toernooiorganisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.
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30. Telefoon

Tijdens het toernooi is de organisatie uitsluitend te bereiken via telefoonnummer 0613452807

31. Alcohol gebruik De NTTB Afdeling Noord streeft naar alcoholvrije jeugdtoernooien. De organisatoren steunen dit
standpunt en zal op zaterdag tijdens het toernooi geen alcohol schenken. Op zondag zal vanaf
14.00 uur alcohol worden geschonken.
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