GET READY TOERNOOI
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022

Op zaterdag 3 september 2022 organiseert Tafeltennisvereniging Het Markiezaat te Bergen op Zoom het 2e GET READY TOERNOOI.
1. Datum:

Zaterdag 3 september 2022

2. Opening speelzaal:

08:30

3. Aanvangstijd toernooi:

09:30

4. Adres speelzaal:

TTV Het Markiezaat
Staakberg 4C
4613 BL Bergen op Zoom
Wedstrijdleiding is tijdens het toernooi bereikbaar op 06-52083527

5. Toernooileider:

Jacco Schoone (getready@ttvhetmarkiezaat.nl)

6. Soort evenement:

Het toernooi is een O-evenement
(Dit houd in dat het factor 0,5 hanteert voor de ELO-rating)

7. Deelname:

Deelname is mogelijk voor senioren, O23 en O19 spelers aangesloten bij de NTTB. De
organisatie houd zich het recht voor om enkele wildcards uit te delen aan O17 en O15
spelers en spelers uitkomend in de Belgische, Duitse of Franse competitie.

8. Klasseindeling/plaatsing:

Bij de indeling en plaatsing zal gekeken worden naar licentie en ELO-rating op het moment
de inschrijvingstermijn verloopt.
Dames kunnen aangeven wanneer zij bij voorkeur in een aparte damesklasse wensen uit
te komen (of hier gehoord aan gegeven wordt is afhankelijk van het aantal inschrijvingen).
De organisatie heeft het recht om enkele spelers in hogere of lagere klasse in te delen
indien dit gewenst is voor een betere bezetting van de klassen en zo het verloop van het
toernooi te verbeteren. Wel zal in dit geval vastgehouden worden aan plaatsing.
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9. Speelwijze:

Volgens NTTB-reglement. Er wordt in enkelwedstrijden gespeeld om 3 gewonnen games.
Enkelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zo mogelijk 4, 5 of 6kampen) met eventuele vervolgrondes waarin uitgespeeld wordt tot totale ranking.
Bij opgave van speler in de eerste ronde behoudt de organisatie het recht om de
betreffende speler als laatste te rangschikken in de poulefase en eindstand van
betreffende klasse om zo het verloop van het toernooi minimaal te beïnvloeden.

10. Arbitrage:

Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. In de eerste ronde volgens het
meerkampformulier en bij vervolgrondes kan er een scheidsrechter aangewezen worden.
Teltafels en telborden zijn aanwezig.

11. Inschrijving:

Inschrijving verplicht tot deelname en betaling.
Inschrijven kan tot en met zaterdag 27 augustus 2022, of tot het toernooi vol is en kan
door middel van het online inschrijfformulier of door je volledige naam, bondsnummer en
vereniging door te geven via getready@ttvhetmarkiezaat.nl of via WhatsApp naar Jacco
Schoone (06-52083527). Je krijgt altijd een bevestiging terug dus neem tijdig contact op
wanneer je geen reactie ontvangt.
We kunnen maximaal 54 spelers kwijt dus vol is vol.

12. Lunchpakket:

Deelnemers hebben de mogelijkheid een lunchpakket te bestellen, bestaande uit 1 kom
soep (waarschijnlijk tomaten-groentesoep) en 2 broodjes naar keuze
(ham/kaas/kroket/frikandel). Indien men een lunchpakket wil gaarne dit aangeven bij de
inschrijving.

13. Inschrijfgeld:
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Het inschrijfgeld is € 5,- per persoon of € 10,- indien men ook een lunchpakket bestelt.
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14. Betaling:

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan door overboeking
naar rekeningnummer NL65 RABO 0127 7646 66 t.n.v. TTV Het Markiezaat onder vermelding
van Get Ready met je naam.

15. Afmelding:

Afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk te gebeuren bij de toernooileider. Na inschrijving
en betaling is het echter niet meer mogelijk om inschrijf- en/of lunchpakketgelden terug te
vorderen.

16. Prijzen:

Het streven is om twee prijzen per klasse uit te delen en daarnaast nog enkele speciale
prijzen waarvoor een aantal sponsoren (Mountainbikeverhuur.com, Supsurfari, Makarons
en Jams’Smee) al hebben aangekondigd van de partij te zullen zijn.

17. Prijsuitreiking:

Zal geschieden zo spoedig mogelijk na de finales.

18. Instemmingsverklaring:

Door inschrijving gaat u akkoord met publiceren van namen, uitslagen, foto’s en films van
de deelnemer op websites en social media accounts van TTV Het Markiezaat en haar
sponsoren en het publiceren van voornoemde in een verslag ten behoeve van regionale
kranten en/of nieuwswebsites.

Wij hopen dit toernooi zonder beperkingen te kunnen spelen. Zijn er echter weer corona beperkingen van toepassing dan zullen wij
ons hier aan houden.
Met vriendelijke groeten,
TTV Het Markiezaat
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