Zondag 27 november 2022
Senioren + jeugd

Organisatie: TCB

Sporthal de Tinnegieter
Leigraaf 2
6641 DH Beuningen
Tel: 024 - 677 6163

1. Datum

Zondag 27 november 2022

2. Accomodatie

Sporthal de Tinnegieter
Leigraaf 2, 6641DH Beuningen, 024 - 677 6163

3. Organisatie

TCB

4. Toernooicommissie

Koen Reijnders, Luuk Reijnders, Joost Kooi

5. Toernooileider

Joost Kooi
Kerkplein 116, 6641BH, Beuningen, 06 4300 9690

6. Aanvang

Het toernooi begint om 10.00 uur. Zaal is open vanaf 09.00.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij om uiterlijk 09:45
aanwezig zijn in de sporthal.

7. Tafels

Er wordt gespeeld op verenigingstafels.

8. Ballen

Witte *** Non Celluloid (plastic) door de NTTB
goedgekeurde ballen.

9. Klassen

Senioren
A:
B:
C:
D:
E:

1e klasse NTTB en hoger, Landelijk A jeugd
2e/3e klasse NTTB,
4e/5e klasse NTTB, 1e/2e klasse MWTB
6e klasse NTTB + 3e/4e klasse MWTB
Recreanten

Jeugd
A:
B:
C:
D:

Landelijk B/C, Hoofdklasse
1e/2e klasse
3e/4e klasse
5e klasse, niet competitie spelende spelers

De recreanten worden op sterkte ingedeeld
Bij een te laag aantal deelnemers in een klasse is er
genoodzaakt klassen samen te voegen.

10. Speelwijze

Eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen. Maximaal in 6kampen mits niet anders mogelijk is. Gevolgd door Knock out
systeem. Alle wedstrijden worden gespeeld in “best of five”.

11. Inschrijving

Inschrijving is mogelijk in één klasse. Klasse indeling is
bindend aan de huidige competitie klasse bij inschrijving. Na
ontvangst van het inschrijfgeld wordt de inschrijving per email bevestigd.

12. Inschrijfadres

Joost Kooi
Kerkplein 116
6641BH Beuningen
06 4300 9690
Toernooien@tcb-beuningen.nl

13. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor de senioren € 12,- en voor de
jeugd €10,-. Het totaal verschuldigde inschrijfgeld dient
gelijktijdig met de inschrijving te worden betaald.
Inschrijven verplicht tot betaling!

14. Inschrijfformulier

Inschrijving dient te geschieden via de vereniging aan de
hand van bijgevoegd verzamelinschrijfformulier. Deze dient
door de contactpersoon ingevuld te worden.

15. Betaling

Bankrekeningnummer: NL46 INGB 0004 3144 31
Ten name van: TCB
Onder vermelding van:
Beuningen Open 2022 - vereniging / aantal senioren / aantal
jeugd

16. Sluiting inschrijving

Inschrijving sluit op 27 oktober 2022 of zoveel eerder als het
toernooi is volgeboekt. Inschrijvingen na sluitingsdatum of
wanneer het toernooi vol zit, komen automatisch op de
reservelijst te staan. Maximaal 175 deelnemers.

17. Prijzen

Er zijn 6 prijzen per klasse. Zowel 3 in het hoofd- en
troosttoernooi.

18. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt direct plaats na afloop van de finales.

19. Deelnemers

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
zijn inschrijving. De inschrijving houdt tevens in, dat hij/zij
akkoord gaat met de juistheid van de rating die behaald is
den tijde van de inschrijving.

20. Sportkleding

Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan, evenals schoenen
met zwarte zolen.

21. Roken

In de accommodatie is het niet toegestaan te roken. Hiervoor
is een beschikbare ruimten buiten bij de ingang van het
gebouw.

22. Instemmingsverklaring Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de
volgende verwerkingen van gegevens door TCB.
- Publiceren van naam en geslacht van deelnemers, de
indeling, wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke
resultaten van het toernooi op toernooi.nl, social
media en website van TCB
- Dit geldt ook ook voor foto’s en films waarop ook
sponsoren van tafeltennisverenigingen en/of de
accommodatie op staan.
- Deelnemers geven middels hun inschrijving volledige
en onvoorwaardelijke toestemming aan TCB om foto, beeld-, tekst- en/of ander materiaal m.b.t.
deelnemers in TCB communicatiedoeleinde gebruiken
zoals social media of website.

