
          

 

 

ELAR  Tafeltennistoernooi 2016 

MTTV Meerkerk  

Zaterdag 15 oktober 2016 

Accommodatie:  Sporthal “De Linde” Lindenstraat 1, 4231 DT  Meerkerk (tel. 0183-352734). 

Organisatie:  Tafeltennisvereniging MTTV Meerkerk. 

Informatie:  E-mail:  najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl 

   Website:  www.mttvmeerkerk.nl 

Toernooileider:  Richard de Rijk 

Bonds- 

vertegenwoordiger: Niet van toepassing. 

Sponsoring:  Hoofdsponsor: Verkeersschool ELAR Lexmond 
Subsponsors:  kastenGIGANT.nl,  UNIVÉ Verzekeringen, SVR Meerkerk, Verhoef 
Funderingstechnieken & Bovekerk Evenementenverzorging. 
    

Aanvang:  Het toernooi begint om ca. 9.15 uur (zaal open 8.30 uur, melden uiterlijk 9.00 uur). 

   LET OP: Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. De wedstrijdindeling kan pas worden gemaakt 

   als iedereen zich heeft gemeld in de zaal. Als er iemand nog niet aanwezig is vertraagt dit dus  

   de start van het hele toernooi!  

Einde:   De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het toernooi om ca 17.15 uur. 

Deelname: Deelname staat open voor alle senioren (m/v) en junioren (m/v) van de afdeling West en voor 

alle senioren (m/v) en junioren (m/v) van de verenigingen die een uitnodiging hebben 

ontvangen.  

Tafels: Er wordt op maximaal 13 tafels gespeeld. 

Ballen:   Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40mm ballen. 

Deelnemers:  Er kunnen maximaal 78 spelers deelnemen.  

Inschrijving: Bij inschrijving dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, bondsnummer, 

geboortedatum en mobiel telefoonnummer (we kunnen dan contact opnemen indien er 

iemand niet op tijd aanwezig is). Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn 

inschrijving. 

Klassenindeling: Afhankelijk van sterkte wordt men in een bepaalde toernooiklasse ingedeeld. Hierbij maken we 

gebruik van de persoonlijke ratings zoals ze door de NTTB bepaald worden. (Deze 

toernooiklasse komt niet overeen met de competitieklasse en is afhankelijk van het aantal 

deelnemers). 
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Speelwijze: Er wordt gespeeld volgens het zgn. “Zwitsers systeem”. Dit betekent dat alle senioren in 

dezelfde grote poule komen te zitten en alle junioren ook. Je kunt in principe dus iedereen 

tegen komen. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met de speelsterkte, maar als je goed 

presteert op het toernooi, krijg je vanzelf sterkere tegenstanders en dus interessantere 

wedstrijden. Omgekeerd als je wat minder presteert, krijg je wat zwakkere tegenstanders, 

zodat er toch voldoende spelplezier blijft. Met dit systeem spelen we een aantal ronden, 

waarbij iedereen dus evenveel moet spelen. Je bent dus nooit na een paar wedstrijden al 

uitgespeeld. Na deze ronden “Zwitsers” worden er per toernooiklasse nog finalewedstrijden 

gespeeld. 

Legitimatie: Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een geldige 

legitimatie, zoals bedoeld in artikel 23 van het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB. 

Inschrijfadres: Inschrijving uitsluitend via het officiële inschrijfformulier naar het volgende E-mail adres: 

najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl  o.v.v.  Tafeltennistoernooi  MTTV Meerkerk 2016. 

Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren en voor junioren € 5,00 pp. 

Betaling: Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving overgemaakt te worden op rekeningnr. 

NL89 RABO 0341 3140 99 t.n.v. MTTV Meerkerk o.v.v. Tafeltennistoernooi MTTV 2016 en 

verenigingsnaam. Contant betalen op de toernooi dag is niet mogelijk! 

Inschrijfformulieren: Aan het (wedstrijd) secretariaat van uw vereniging zijn de inschrijfformulieren per email 

verzonden. Ook zijn ze te downloaden via de website van de NTTB West/Kalender en op onze 

eigen website www.mttvmeerkerk.nl. 

Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 9 oktober 2016 of zodra het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. 

Bevestiging: De bevestiging van inschrijving van deelnemers van uw vereniging worden verzonden naar het 

op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres. 

Prijzen: Er zijn 2 prijzen per toernooiklasse te winnen.  

Speelruimte: Binnen de aangegeven loopzones is het voor bezoekers zonder schoenen toegestaan de 

speelruimte gratis te betreden. 

Sportkleding: Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Sportschoenen met 

donkere zolen en straatschoeisel zijn in de zaal verboden. 

Kantine: Bij de speelruimte is een kantine aanwezig waar de meest uiteenlopende dranken en 

etenswaren te verkrijgen zijn. Het is verboden te eten en/of te drinken in de speelruimte. 

Roken: In alle ruimtes van sporthal “De Linde” is roken verboden. 

Lijmen: Conform de richtlijnen van de NTTB is lijmen verboden. 

Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en 

wedstrijdreglement van de NTTB. 

Bijlagen: Inschrijfformulieren en aankondigingsposter. 
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