
 

 

 

 

Uitnodiging tot inschrijving voor de 

ZOETERMEERSE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 

 

  
 

Data   dinsdag 31 mei & 
donderdag 2 juni & 
vrijdag 3 juni 

 

 

Accommodatie  Taverzône 2.0 

 

Organisatie Taverzo toernooicommissie 

 

Toernooicommissie Wianka Overbeeke , Norbert Harmanus en Matthieu Wegh 

 

Aanvang / Einde Aanvang 20.30 uur. De finales worden uiterlijk om 23.00 uur gepland (op vrijdag in de 
hogere klasses kunnen de finales i.v.m. het aantal inschrijvingen later worden 
gespeeld) 

 

Tafels Er wordt op maximaal 8 Butterfly Centrefold tafels gespeeld 

 

Ballen Er wordt met witte Xushaofa*** 40+  (non celluloid) ballen gespeeld. 

 

Deelname Deelname is mogelijk voor alle leden van Zoetermeerse tafeltennisverenigingen 

(NTTB en UBT) en tafeltennissers woonachtig in Zoetermeer. 

 

Klasse-indeling Er wordt gespeeld in de klasses van de voorjaarscompetitie 2016. Spelers dienen 

zich in de klasse waarin in het voorjaar 2016 is gespeeld in te schrijven, tevens is het 

mogelijk om in één klasse hoger in te schrijven. 

 

dinsdag 13 mei: 3e en 5e klase 

donderdag 2 juni: 4e klasse en 6e klasse + lager 

vrijdag 3 juni: 2e klasse en 1e klasse + hoger 

 

Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in “best of five” gespeeld, in 

games tot 11 punten. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld, zoveel 

mogelijk 5-kampen. In de meerkampen wordt voor een gewonnen wedstrijd 2 punten 

gegeven, per gespeelde wedstrijd krijgt een speler 1 punt. Bij gelijk eindigen in de 

meerkamp geldt de Meerkampregel. De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen 

verder in de hoofdronde. Alle anderen zijn uitgeschakeld, tenzij vooraf anders 

aangegeven. De hoofdronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld. 

 

Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten en ratings van de 
NTTB op www.nttb-ranglijsten.nl. Spelers uit de UBT competitie worden zoveel 
mogelijk op sterkte ingedeeld. 

 

Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. 

 

Inschrijving Indien men voor een andere vereniging inschrijft dan voor welke men competitie 
speelt dienen beide verenigingen vermeld te worden. Elke speler/ster is 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inschrijving.  

http://www.nttb-ranglijsten.nl/


 

Inschrijfadres Taverzo toernooicommissie, e-mail: toernooi@taverzo.nl    

 

Inschrijfgeld Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van €  3,- per klasse/ 

 

Inschrijfformulier Inschrijven kan per mail (toernooi@taverzo.nl) of via het inschrijfformulier op de bar 
in de kantine.  

 

Betaling Betaling dient op de toernooiavond te worden voldaan bij de Taverzo 
toernooicommissie. 

 

Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 30 mei of zoveel eerder als een klasse vol is. 

 

Prijzen Per klasse zijn er twee prijzen beschikbaar.  

 

Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt direct na afloop van alle  finales plaats.  

 

Deelnemers Elke deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar 
inschrijving. 

 

Berichtgeving Uiterlijk een dag voor de te spelen klasse zal de indeling te vinden zijn op 
www.toernooi.nl.  

  
Afmeldingen Afmeldingen kunnen per mail of telefonisch (06 13 79 13 38) gemeld worden. 

Dringend verzoek om bij verhindering af te melden en andere spelers niet te laten 
wachten.  
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