TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA
ING: 6588.65.528
T.L.:

DE

* * *

Rayner de Raad
Wiardi Beckmanhof 41
4908 CR Oosterhout
Tel.:
06 - 53286147
E-mail: rderaad@hotmail.com

Betreft: HET 37e BONDSTOERNOOI VAN TTB DE BARONIE
Wanneer:
Waar:

zondag 31 oktober 2010, van 9.00 tot ± 18.00 uur.
Sporthal De Amerhal, Made

Deelname:

Het toernooi staat open voor:
- Leden van verenigingen aangesloten bij TTB De Baronie
- Leden van verenigingen aangesloten bij andere regionale tafeltennisbonden
(competitieresultaat vorig seizoen opgeven)
- Leden van verenigingen aangesloten bij NTTB:
o
senioren : Hoofdklasse en lager (licentie + competitieresultaat vorig
seizoen opgeven)
o
jeugd : 3e klasse en lager (leeftijd + competitieresultaat vorig seizoen
opgeven)

Klassen:

Er zal gespeeld worden in de volgende Baronie klassen (enkel- en dubbelspel):
- Senioren: Ere-/Pr.Ere-, Hoofd-/Pr.Hoofd-, Overgangs-/Pr.Overgangs-, 1e/Pr.1e,
2e/Pr.2e en 3e klasse.
- Jeugd (t/m 16 jaar). Leeftijd opgeven + op sterkte rangschikken.

Indeling:

Klassenverdeling volgt a.h.v. aantal inschrijvingen. Indeling op basis van sterkte.
Competitiespelende leden van de TTB de Baronie kunnen niet lager inschrijven
dan in de klasse waarin competitie wordt gespeeld (m.u.v. de 25% regel).
De spelers van andere bonden worden door de wedstrijdleiding ingedeeld. Wij
maken geen onderscheid tussen dames/meisjes en heren/jongens, behalve in de
toewijzing van de kleedkamers. De wedstrijdleiding kan, bij geringe inschrijving,
verschillende klassen samenvoegen.

Poules:

In het enkelspel zal zoveel mogelijk gespeeld worden in poules van 5 spelers, in
het dubbelspel zoveel mogelijk in poules van 4 koppels. Bij gelijk eindigen in de
poule gelden achtereenvolgens: (1) onderling resultaat, (2) onderlinge games, (3)
onderlinge punten, (4) alle games, (5) alle punten, of (6) lot.

Games:

Er worden games tot de 11 gespeeld (best of five).

Prijzen:

Enkelspel:
Dubbelspel:

Inschrijven:

via uw vereniging moet het inschrijfgeld vóór VRIJDAG 15 OKTOBER 2010
overgemaakt worden op bankrekening ING: 6588.65.528

Inschrijfgeld: senioren
junioren

3 prijzen per klasse
2 prijzen per klasse.

enkelspel
dubbelspel
enkelspel
dubbelspel

Inschrijfadres: rderaad@hotmail.com

EUR 5,00
EUR 3,00
EUR 4,00
EUR 2,00

