Watch the best of the Juniors battle it out!

ZATERDAG 14 MEI, 2022 | 8U - 20U
TTC ROOIGEM, ROOIGEMLAAN 180, 9000
GENT
RPR: handelsrechtbank Gent - 0430.992.081.-TTC ROOIGEM GENT VZW
Smalle Heerweg 153 9080 Lochristi
Site: www.ttcrooigem.be
E-mail ttcrooigemgent@gmail.com

IK WAAG MIJN KANS!
Mag ik deelnemen?
Je bent geboren in 2004 of later en je bent
al dan niet reeds aangesloten bij een club of bond

Wat staat er op de planning?
Het tornooi start in max 4 poules van 12 spelers
Er worden maximaal 48 deelnemers toegelaten
Daarna komt iedereen in finalepoule A of B terecht afhankelijk van
gewonnen matchen en sets
‘s Middags wordt er eten voorzien voor de deelnemers
Toeschouwers kunnen eten bestellen via mail op
jeugdttcrooigem@gmail.com. Kostprijs voor het eten €8
(ter plaatse te betalen)

Hoe schrijf ik me in?
Stuur een mail naar wittemol@hotmail.com
+ vermelding naam - club - klassement (seizoen 21-22) t-shirt maat
Schrijf €20 over naar ons BE44 9793 9405 6845
+ vermelding naam + club
(we ontvangen geen cash)
DEADLINE: woensdag 20 april 2022

Voor meer informatie kan je mailen naar jeugdttcrooigem@gmail.com

12-uren van de jeugd
TTC Rooigem: Tornooi met voorgift
Algemene info:
Referentie tornooi: OVL-2122-BN-202
Datum tornooi: 14.05.2022 van 8u tot 20u
Adres: TTC Rooigem Gent – Rooigemlaan 180 – 9000 Gent
Inschrijvingen: wittemol@hotmail.com
Limietdatum inschrijvingen: 20.04.2022
Inschrijvingsgeld: € 20 /persoon maaltijd inbegrepen (te betalen via overschrijving op
rekeningnummer BE44 9793 9405 6845)
Trofee voor de eerste 8 winnaars van beide finalepoules, t-shirt voor alle deelnemers
Maximaal aantal inschrijvingen: 48 spelers
Algemene en sportieve leiding: Esther De Wit – Jan Dewulf – Eline Devilder – Ashok Rao – Koen
Vandecaveye – Kimberly Van Hecke – Stijn De Brauwer – Mirdin Cardyn - Luc Versluys (voorzitter)

Reglement:
1. Maximum 4 poules van 12 spelers (competitiespelers, recreanten, meisjes, jongens tot en
met geboortejaar 2004).
2. Spelwijze: Iedereen uit de poules spelen tegen elkaar. Daarna afvalling in twee poules
3. Poules van maximum 12. Iedereen speelt minimum 12 wedstrijden.
4. Er wordt gespeeld naar vier sets (4-0, 0-4, 3-1, 1-3, 2-2).
5. De eerste vier van elke poule, gaan door naar de A-finale, de andere spelers gaan naar de Bfinale in een afvallingstabel.
6. Bij een gelijke stand wordt gekeken naar: gewonnen matchen, setverhouding,
puntenverhouding, lottrekking.
7. Alle wedstrijden worden met voorgiftepunten gespeeld.
8. Er wordt op 10 tafels gespeeld met witte plastic ballen (STIGA COMPETITION SYNTT 40+ 3*
NG TABLE TENNIS BALL).
9. De herenklassementen van het seizoen 2021-2022 zijn van toepassing.
10. Dit tornooi staat open voor alle spelers/speelsters al of niet aangesloten bij de KBTTB.
11. Alle spelers moeten een half uur voor aanvang aanwezig zijn.
12. Het organisatiecomité verwerpt alle verantwoordelijkheid bij ongevallen, diefstal of verlies.

