Groot Rijnlands Regiotoernooi 2022
- Voor senioren en jeugdspelers Data

Voorronden:
Kwartfinales:
Halve finales:
Finales:

20 en 27* mei, 3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

* onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen, indien mogelijk wordt er over 5
weken gespeeld. 27 mei kan ook als uitwijkdatum gebruikt worden i.v.m. play-off
wedstrijden van de afdelingscompetitie op 20 mei. In overleg kan de wedstrijd
uiteraard ook op een andere dag gespeeld worden.
Accommodaties

Docos
Rijnsoever
Taverzo
De Treffers

Hoge Morsweg 201
De Krom 57-B
W.Alexanderplantsoen 4
Sportpad 2

2332 RX Leiden
2221 KK Katwijk a/d Rijn
2713 VM Zoetermeer
2371 PP Roelofarendsveen

071-576 71 88
071-407 28 75
079-316 87 60
071-331 33 31

Organisatie

Wianka Overbeeke (Taverzo) – 06 13 79 13 38
Annelies Bultema (Docos) – 06 41 41 01 32

Aanvang

20.00 uur. De zalen zijn vanaf 19:30 open voor inspelen.

Einde

Einde van de wedstrijden is op alle speeldagen gepland om uiterlijk 22.30 uur. Dit
mede met het oog op jeugdige deelnemers en deelnemers die de volgende ochtend
vroeg op moeten of 's avonds vroeg thuis moeten zijn in verband met de oppas van
hun kinderen.

Tafels

Er wordt gespeeld op maximaal 35 tafels, verdeeld over 4 locaties.

Deelname

Voor alle competitie spelende leden en recreanten in de afdeling West. Ook
jeugdspelers mogen zich voor dit toernooi inschrijven. Combinatieteams van senioren
en jeugdleden zijn mogelijk.

Klasse-indeling

Men kan in de volgende categorieën inschrijven:
Hoofdklasse - 1e klasse - 2e klasse - 3e klasse - 4e klasse - 5e klasse- 6e klasse

Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Er wordt gespeeld in teams van 2 personen. Per team
kunnen twee reservespelers worden opgegeven (het team bestaat uit maximaal 4
spelers). De teams spelen volgens hetzelfde systeem als de duocompetitie. Iedere
speler speelt 2 enkels en 1 dubbel.
Alle teams spelen over de volle zes weken. In de voorronden wordt in meerkampen
(zoveel mogelijk 4-kampen) gespeeld. Alle teams gaan door naar de kwartfinales.
Vervolgens wordt een afvalsysteem gespeeld. Hierbij spelen alle verliezers tijdens het
afvalsysteem ook door. Deze verliezers strijden verder om de 3e tot en met de 8e
plaats. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de organisatie het speelsysteem
aanpassen.

Verplaatsen wedstrijd

Indien een team een enkele speeldatum niet kan is het mogelijk de wedstrijd op een
andere doordeweekse avond te spelen. Voorwaarde van verplaatsing is akkoord van
tegenpartij en de wedstrijd dient voor de volgende wedstrijd gespeeld te worden of in
de poulefase voor de laatste poulewedstrijd. Verplaatsing is altijd in overleg met de
toernooileider.
Alle verplaatsingen/mutaties dienen vooraf aan de toernooileider gemeld te worden.

Invallersbepalingen

Invallen is onbeperkt mogelijk, mits de invaller uitkomt in dezelfde of
een lagere speelcategorie. Er zal vooraf gekeken worden naar de
ratings van spelers binnen het toernooi. Indien er echt grote
verschillen zijn zullen er mogelijk invalverboden worden afgegeven
om het toernooi zo eerlijk mogelijk te houden.
Indien vooraf getwijfeld wordt over de sterkte van een invaller kan dit het beste met de
toernooileiding overlegd worden om ongeldig verklaren van wedstrijden te voorkomen.

Goedkeuring

Het bestuur van de afdeling West heeft goedkeuring verleend.

Bondsvertegenwoordiger Nog niet bekend
Inschrijving

Inschrijving dient te geschieden in de laatst gespeelde klasse van de NTTB-competitie.
Het is toegestaan in een hogere klasse in te schrijven (bijvoorbeeld bij een
kampioenschap). Alle spelers dienen aan te geven bij welke vereniging men competitie
gespeeld heeft gedurende de laatste NTTB-competitie (er kan een combinatieteam
van verschillende verenigingen worden ingeschreven). De organisatie is gerechtigd
teams in te delen in een ander dan de opgegeven klasse.
Voor jeugdspelers en hanteren we (globaal) de volgende richtlijnen:
Jeugdklasse

opgeven voor minimaal

Kampioensgroep
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C
Promotieklasse
1e en 2e klasse
3e, 4e en 5e klasse

Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse
6e klasse

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per klasse kan de organisatie één of
meerdere klassen samenvoegen. Op basis van sterkte kan de organisatie een team in
een andere klasse plaatsen dan dat het zich voor opgegeven heeft.
Teamcaptain

In verband met communicatie rondom het verplaatsen van wedstrijden, last minute
afgelasten van een wedstrijd vanwege bijv. ziekte ontvangt de organisatie graag per
team het telefoonnummer van een teamcaptain. Deze informatie dient op het
inschrijfformulier ingevuld te worden.

Inschrijfadres

Annelies Bultema: grr@docostafeltennis.nl

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt 12 euro per team.

Inschrijfformulier

Aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging is een verzamelformulier toegezonden of
verstrekt. Inschrijving dient bij voorkeur via dit formulier te geschieden.

Betaling

De betaling dient vóór de eerste speeldatum overgemaakt te worden op
NL26ABNA0493472363 t.n.v. W. Overbeeke o.v.v. GRR 2022 + vereniging en
teamleden.
Er is geen contante betaling mogelijk.

Sluitingsdatum

Sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 8 mei 2022.

Prijzen

Per speelcategorie zijn een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar.

Prijsuitreiking

Op de laatste speelavond.

Deelnemers

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

Sportkleding

Het dragen van door de NTTB voorgeschreven kleding is verplicht.

Speelruimte

Op de speelvloer is het dragen van sportschoenen verplicht.

