
Uitnodiging tot inschrijving voor de

ENTAC OPEN

VOOR JEUGD EN SENIOREN GEMENGD

TOERNOOI VOLGENS HANDICAPSYSTEEM

PATHMOSHAL TE ENSCHEDE

Organisatie:

TTV ENTAC

Zaterdag 20 juni 2020

Sluitingsdatum inschrijving: 13 juni 2020



1. Datum Zaterdag 20 juni 2020

2. Soort Evenement Dit is een evenement georganiseerd door TTV ENTAC. Het is een landelijk
kampioenschap volgens handicapsysteem

3. Accommodatie Pathmoshal, Veilingstraat 20, 7513 CZ Enschede, Tel: 053 430 2959

4. Organisatie TTV ENTAC

5. Toernooi-commissie Thijs Smit, Tom Coenen, Tessa Fischer, Nikki Broekhuizen, Steven Gies,
Nick Papenborg en Iwan van Wijk.

6. Toernooileider Tom Coenen

7. Aanvang 10.00 uur

8. Einde 18.00 uur

9. Tafels Er wordt gespeeld op maximaal 40 tafels .

10. Ballen Er wordt gespeeld met 40 mm plastic ballen

11. Deelname
Deelname is mogelijk voor alle NTTB senior- en jeugdleden die in het bezit zijn van een geldige
licentie. Deze licenties zijn geregistreerd via de NTTB. De toernooicommissie nodigt daarnaast
tafeltennisverenigingen uit overige landen uit

12. Klasse-indeling
Senioren/jeugd en dames/heren gemengd
Enkelspel
Dubbelspel

13. Handicapsysteem
De NTTB rating per 1 juni 2020 is leidend voor het indelen.

Verschil in rating Beginstand

0-120 punten 0-0

121-240 punten 0-2

241-360 punten 0-3

361-480 punten 0-4

481-600 punten 0-5

601-720 punten 0-6

721-840 punten 0-7

840 punten of meer 0-8

14. Speelwijze Volgens NTTB-reglement, maar met handicapsysteem volgens ENTAC-reglement.
Enkelspel en dubbelspel: Eerste ronde meerkampen, (vierkampen heeft voorkeur) waarvan de
nummers 1 en 2 doorgaan in een afvalsysteem.
Dubbelspel: Direct afvalsysteem, dubbels worden gevormd d.m.v. loting door de organisatie



15. Loting Alle deelnemers (jeugd en senioren) worden ingedeeld in één toernooi. In de week
voorafgaand aan het toernooi wordt de indeling bekend gemaakt. De dubbels worden door loting
bepaald. Ook is dan hierop te zien met wie er gedubbeld gaat worden.

16. Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid. Vanaf de halve finale enkel en
de finale van het dubbelspel zullen er ENTAC-leden als scheidsrechter optreden.

17. Inschrijving: Jeugd en senioren kunnen zich inschrijven voor het enkelspel en dubbelspel.
LET OP: Er kunnen geen dubbelpartners opgegeven worden, deze worden aan elkaar gekoppeld door
de organisatie.

18. Plaatsing Er is geen sprake van een plaatsingssysteem.

19. Legitimatie Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in het bezit van de
geldige Nationale Ledenpas.

20. Inschrijfadres
Inschrijven kan via het formulier ‘Inschrijfformulier ENTAC Open’ en deze te mailen naar
entacopen@gmail.com, maar ook door de volgende link te gebruiken: Nu inschrijven voor ENTAC
Open

21. Inschrijfformulier Alle secretarissen waarvan naam en emailadres in NAS staan geregistreerd,
ontvangen deze uitnodiging tot inschrijving en de inschrijfformulieren per mail.

22. Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 15,00 per persoon. Hiervan kan zowel
aan het enkelspel en dubbelspel worden deelgenomen.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING.

23. Betaling Men wordt verzocht, gelijktijdig met de inschrijving, het verschuldigde bedrag
over te maken op rekeningnummer NL16ABNA0592138615 t.n.v. TTV ENTAC.

24. Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 13 juni 2020 of eerder wanneer het
toernooi is volgeboekt. Het toernooi is volgeboekt bij 160 deelnemers

25. Prijzen
Prijzen zijn er voor finalisten en halve finalisten van het enkeltoernooi en dubbeltoernooi

26. Prijsuitreiking De prijsuitreiking is direct na afloop van de betreffende finales.

27. Deelnemers Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar
inschrijving.

28. Berichtgeving Iedere contactpersoon krijgt een bevestigingsmail van de inschrijving.
Indelingen worden gepubliceerd op de ENTAC-website.

29. Afmeldingen Bij onverhoopte verhindering kan er afgemeld worden door te mailen naar
entacopen@gmail.com. Voor afmeldingen na 13 juni 2020 geldt dat het inschrijfgeld wel verschuldigd
is. Bij tijdig afmelden kunnen misschien nog reservespelers worden benaderd.

30. Sportkleding en bat
Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts zijn niet
toegestaan evenals schoenen met afgevende/zwarte zolen. Voor het bat gelden de door de NTTB
gestelde voorwaarden.

31. Speelruimte
Op de speelvloer worden alleen de deelnemers/deelneemsters en hun begeleiders toegelaten.
Toeschouwers kunnen op de daarvoor bestemde tribunes plaatsnemen.
In de speelzaal mogen geen dranken en etenswaren genuttigd worden!

32. Roken In het hele gebouw mag niet gerookt worden.

https://docs.google.com/forms/d/1jDyaW4a-uh_acTIVe1qZC43CRH2Palvfw08o7weGDaQ
https://docs.google.com/forms/d/1jDyaW4a-uh_acTIVe1qZC43CRH2Palvfw08o7weGDaQ
mailto:entacopen@gmail.com


33. Lijmen In het hele gebouw mag niet gelijmd worden, conform het beleid van de NTTB. .

34. Entreegeld Er wordt geen entreegeld geheven.

35. Restaurant In de sporthal is een restaurant, waar kan worden gegeten.

36. Bepalingen De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het Toernooi-
en wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.


