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Sporthal "Den Opper" Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010-5117131

2e Ultimate Oppertoernooi jeugd
Naam:

2e Ultimate Oppertoernooi jeugd TTV TOGB

Speelzaal:

Gebouw den Opper, Sportpark Het Hoge Land,
Het Hoge Land 7 te Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010-5117131

Datum:

Zaterdag 7 juli 2018

Indeling:

Deelnemers worden ingedeeld op ELO-rating.

Aanvang:

10.00 uur.

Gepland einde:

16.00 uur.

Tafels:

Er wordt gespeeld op maximaal 3 Ultimate-tafels.

Ballen:

Er wordt gespeeld met celluloid-ballen.

Deelname:

Deelname staat open voor alle jeugdspelers van bij de NTTB
aangesloten verenigingen. Er kunnen maximaal 24 deelnemers
worden geaccepteerd. De datum van betaling bepaalt bij
overschrijving de volgorde van de deelname.

Speelwijze:

Er wordt eerst een poule-fase gespeeld waarna de deelnemers
verdeeld worden over een hoofd- en een troostronde welke
uitgespeeld zullen worden.

Speelsysteem:

Het hele toernooi zal best of 3 gespeeld worden.

Spelregels:

Er zal gespeeld worden volgens de spelregels voor Ultimate
Tafeltennis. Deze zijn te vinden op http://ttvtogb.nl/spelregels.
Er wordt verwacht dat de deelnemers de regels van tevoren
bestudeerd hebben.

Scheidsrechters:

De wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. Ook
om deze reden wordt verwacht dat de deelnemers op de
hoogte zijn van de regels van Ultimate Tafeltennis.
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2e Ultimate Oppertoernooi jeugd
Inschrijfadres:

Inschrijving dient te geschieden via email naar
mark.heezen@gmail.com. Deze inschrijving dient uiterlijk op 30
juni 2018 op bovenstaand adres te zijn ontvangen. Zowel
individueel inschrijven als per vereniging inschrijven is mogelijk.

Deelnemers

Elke deelnemers is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
zijn/haar inschrijving.

Inschrijfgeld:

Het inschrijvingsgeld bedraagt €7,50 per persoon, inschrijven
verplicht tot betaling.

Betaling:

Betaling geschiedt door voor 30 juni 2018 het verschuldigde
bedrag over te schrijven op bankrekeningnummer NL38RABO
0106 7052 88 t.n.v. T.O.G.B. Tafeltennisvereniging. Contant
betalen op de wedstrijddag is niet mogelijk.

Prijzen:

Totaal 3 prijzen per klasse.

Prijsuitreiking:

Aan het einde van de speeldag na afloop van de laatste
wedstrijd. Aan verzoeken om prijzen eerder uit te rijken zal niet
worden voldaan.

Sportkleding:

Het dragen van sportkleding en -schoeisel (geen zwarte zool)
is verplicht. Deze kleding zal moeten voldoen aan de hieraan
door de NTTB opgestelde eisen.

Zaal:

De zaal mag niet worden betreden met straatschoeisel of
schoenen met zwarte zolen. Bij de hal is een kantine aanwezig
waar dranken en etenswaren zijn te verkrijgen.

Media:

Bij deelname aan het toernooi gaat de deelnemer akkoord met
publicatie van naam en foto’s op de website en facebookpagina
van TTV TOGB.

Bepaling:

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals
beschreven in het toernooi en wedstrijdreglement van de
NTTB.

