Uitnodiging tot inschrijving voor het 28e
NATIONALE B JEUGD KWALIFICATIE RANGLIJST TOERNOOI AALSMEER
Inleiding i.v.m. eventuele Corona Maatregelen:
Tijdens het toernooi gelden de eventuele maatregelen zoals bepaald door de regering en op basis van het Protocol
Verantwoord Sporten van NOC*NSF en die van sporthal De Bloemhof te Aalsmeer. Alle informatie in dit document is
onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. Indien noodzakelijk worden de deelnemers over alle van toepassing
zijnde maatregelen uiterlijk 3 juni 2022 geïnformeerd. Op de website van de NTTB vindt u het Corona-dossier met
daarin de laatste ontwikkelingen. Indien in een later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden,
wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

1. Datum

Zaterdag 11 juni 2022

2. Soort evenement

Dit is een N-evenement, dat op initiatief van de NTTB wordt georganiseerd

3. Accommodatie

Sporthal “De Bloemhof”, Hornweg 187, 1432 GH Aalsmeer, tel 0297 325447

4. Organisatie

Hoofddorpse Tafeltennis Club (HTC)

5. Toernooileider

Wiebe Anema, telefoon 06-20191702, e-mailadres: bjktoernooi@htc-hoofddorp.nl

6. Toernooicommissie

Wiebe Anema, Rijko Kramer, Marco Warmerdam en Mark Westra

7. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

8. Bondsvertegenwoordiger

Nog niet bekend

9. Aanvang

09.30 uur. De zaal is een uur voor aanvangstijd geopend

10. Einde

De laatste rondes worden om uiterlijk 16.30 uur gepland

11. Tafels

Maximaal 35 blauwe TIBHAR Smash 28 tafels

12. Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR*** 40+ ABS ( 2e generatie) ballen, kleur wit

13. Deelname

De deelname is open voor de volgende jeugdleden van de NTTB uit alle afdelingen,
geboren in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2011 (in het
seizoen 2022-2023 leeftijdscategorie O19, O17, O15 of O13)
• B-spelers/sters die nog niet zeker zijn van een B-licentie per 1 juli 2022. Zie ook
de bijgevoegde lijst van spelers die wel reeds zeker zijn van een B-licentie. Deze
spelers kunnen niet deelnemen aan het toernooi
• Spelers/sters zonder A- of B-licentie die hebben deelgenomen aan één van de
nationale jeugd-ranglijsttoernooien in het wedstrijdseizoen 2021-2022
• Overige spelers zonder A- of B-licentie

Het maximum totaal aantal deelnemers/sters is 192. Indien er meer spelers inschrijven
hebben spelers die hebben deelgenomen aan één van de nationale
jeugdranglijsttoernooien in het wedstrijdseizoen 2021-2022 voorrang
14. Klasse-indeling

LET OP! Dit toernooi is een voorbereiding op het seizoen 2022/2023.
Daarom worden de voor dat seizoen geldende leeftijdsgrenzen gehanteerd.
* Onder 19 (O19)
geboren in 2004 of 2005
* Onder 17 ( O17)
geboren in 2006 of 2007
* Onder 15 ( O15)
geboren in 2008 of 2009
* Onder 13 ( O13)
geboren in 2010 of 2011

15. Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Alleen enkelspel. Alle wedstrijden worden volgens het "best
of five" systeem gespeeld, in games tot 11 punten.
Toernooi opzet: Er wordt zoveel mogelijk in 6-of 7-kampen gespeeld. Bij gelijk
eindigen in de meerkamp geldt de meerkamp-regel. De beste DRIE spelers/sters per
groep gaan door naar de vervolgrondes. Er worden geen troostrondes gespeeld. Het
toernooi wordt niet uitgespeeld maar stopt als de B licenties zijn verdiend.

16. Arbitrage

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. De teller staat aangegeven op
het meerkampformulier.

17. Plaatsing

Plaatsing geschiedt aan de hand van de ELO ratings d.d. 17 mei 2022

18. Legitimatie

Elke deelnemer/ster aan het evenement dient bij inschrijving en deelname in het bezit te
zijn van de NTTB leden pas en zal die op verzoek moeten tonen. Voor spelers vanaf 14
jaar geldt dat zij daarnaast ook een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen tonen.

19. Inschrijfformulier

De verenigingsfunctionaris ontvangt per e-mail het verzamelinschrijfformulier. Hierbij is
een lijst gevoegd van alle spelers die niet kunnen deelnemen omdat zij reeds zeker zijn
van een B-licentie. Tevens is de nieuwe leeftijdsklasse vermeld (gaarne controle op
juistheid). Dit inschrijfformulier dient u tijdig aan het inschrijfadres retour te zenden,
uitsluitend via e-mail. Mocht u het formulier van uw vereniging niet via e-mail hebben
ontvangen dan kunt u dit alsnog opvragen via bjktoernooi@htc-hoofddorp.nl.

20. Uitnodigingslijst

B-spelers/sters: Alle B-spelers/sters die op de bijgevoegde lijst van zekere B-spelers
staan hebben op het moment van uitnodiging (volgens de opgave van de
bondsvertegenwoordiger) voldaan aan één van de eisen voor een B-licentie voor het
nieuwe seizoen en mogen dus niet deelnemen.
LET OP! De voor dit toernooi opgegeven spelers die op 14 mei 2022 bij de NJK-B in
Nijmegen volgens de NTTB voldoende resultaat hebben behaald, behouden alsnog
hun B-licentie. Hetzelfde geldt voor spelers die in de laatste competitieronden alsnog
boven de puntengrens eindigen. De eindverantwoordelijkheid voor het toekennen van
B-licenties voor het seizoen 2022/2023 ligt bij Igor Heller. Neem bij twijfel contact met
hem op. Als deze spelers al zijn ingeschreven worden zij uit de deelnemerslijst
verwijderd en krijgen het inschrijfgeld retour.

21. Toewijzing
deelname

LET OP! Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt het tijdstip van betaling als volgorde van
aanmelding.
Alle toewijzingen van beschikbare plaatsen gebeuren op volgorde van de door de BV
vastgestelde sterkte. De beschikbare plaatsen worden op volgorde toegewezen aan de
volgende groepen inschrijvingen (mits het inschrijfgeld tijdig is betaald):
1. Tijdig ingeschreven spelers/sters die in het seizoen 2021-2022 aan één van de
nationale jeugdranglijsttoernooien hebben deelgenomen.
2. Overige tijdig ingeschreven spelers.
3. Niet-tijdig ingeschreven spelers
Als het toernooi overboekt is worden niet-ingedeelde spelers/sters per groep op basis
van dezelfde prioritering op de reservelijst geplaatst. Binnen elke groep geldt de volgorde
van de door de BV vastgestelde sterkte.

De loting vindt zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de deelnemers plaats.
Reserves worden per leeftijdsklasse op de website van het toernooi vermeld. Als
reserves na de loting alsnog kunnen deelnemen wordt door de organisatie contact
opgenomen met de desbetreffende vereniging en wordt de melding op de site
aangepast.
22. Inschrijfadres

BJKwalificatietoernooi, bjktoernooi@htc-hoofddorp.nl

23. Inschrijfgeld

Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 12.50 per persoon.
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname. Als het toernooi wordt volgeboekt, geldt
het tijdstip van betaling als volgorde van aanmelding

24. Boetes

Omdat wegblijven zonder af bericht zorgt voor onvolledige poules en vertraging op de
toernooidag kan dit wegblijven worden beboet met € 12.50

25. Betaling

Betalen van het inschrijfgeld kan door gelijktijdig met het opsturen van het
verzamelinschrijfformulier het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer
NL50 INGB 0002 2522 36 t.n.v. Penningmeester HTC te Hoofddorp, met vermelding van
“BJKwalificatie Toernooi 2022” en de naam van uw vereniging.

26. Sluiting inschrijving

De inschrijving sluit op dinsdag 17 mei 2022 om 23.59 uur of zodra het toernooi is
volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers/sters is 192

27. Prijzen en
prijsuitreiking

Alle licentie winnaars krijgen een prijs.
De prijzen worden uitgereikt zodra de licenties zijn verdiend

28. Deelnemers

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar inschrijving.

29. Informatieadres

Zie www.htc-hoofddorp.nl/bjktoernooi en e-mail bjktoernooi@htc-hoofddorp.nl

30. Aanschrijving

Aan het verenigingsmailadres zal het inschrijfformulier worden gezonden met daarop per
deelnemer/ster de begintijd van de eerste wedstrijd.

31. Afmeldingen

Bij verhindering altijd z.s.m. afmelden bij het informatieadres (zie 29), zodat
reservespelers en –speelsters nog tijdig kunnen worden ingedeeld.

32. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers/sters en per deelnemer/ster één
begeleider/ster toegelaten, alsmede eventueel benodigde tellers in de vervolgronden.
Toeschouwers indien toegestaan , dienen op de daarvoor bestemde tribunes plaats te
nemen.

33. Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn niet
toegestaan. Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn verboden.

34. Roken

In de gehele sportaccommodatie mag niet gerookt worden!

35. Lijmen

In de gehele accommodatie is lijmen NIET toegestaan, conform de richtlijnen van de
NTTB. Bij controle en overtreding volgt diskwalificatie door de NTTB.

36. Toegang

De toegang is gratis.

37. Restaurant

In de sporthal bevindt zich een restaurant waar eten en drinken te verkrijgen is.

38 Bepalingen

De organisatie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi en
Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken

39 . Instemmingsverklaring

Met het inschrijven voor dit toernooi gaat U akkoord met de volgende verwerkingen
van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB
een verwerkingsovereenkomst heeft.
• Publiceren van naam en geslacht van de deelnemers . de indeling ,
wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites,

apps en op social media van de NTTB en organisaties waar de NTTB
verwerkingsovereenkomsten mee heeft gesloten
U gaat tevens akkoord met het gebruik van de door uw vereniging verstrekte
persoonsgegevens voor:
• Het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTTB
een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde
toernooien en wedstrijden
• Onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB
U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of films van de
deelnemer op websites, apps en social media van de NTTB of de mede organisator.
Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook sponsors van tafeltennisverenigingen
en/of de NTTB staan.

