
 
UITNODIGING VOOR DE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN 2006 

AFDELING OOST / REGIO IJSSELSTREEK 
 

SENIOREN op ZATERDAG 14 JANUARI 2006 en 
JEUGD op ZONDAG 15 JANUARI 2006  

 

 
??Inschrijven is mogelijk in 1 klasse enkelspel + 1 

klasse dubbelspel 
??In de enkelspelklasse wordt de eerste ronde 

gespeeld volgens het meerkampsysteem, waarbij 
wordt gestreefd naar poules van 8 spelers, doch 
minimaal 6. Er zal bovendien worden gestreefd om 
de nummers 1 en 2 van elke poule door te laten 
gaan naar de vervolgronde. Bij gelijk eindigen in 
de poule wordt de meerkampregel toegepast. 

??In alle klassen bij zowel de jeugd als de senioren 
wordt er ‘Best of Five’ games gespeeld tot 11 
punten. 

??Bij het dubbelspel wordt gespeeld in poules van 3, 
daarna volgens het afvalsysteem. 

??In sommige gevallen kan dit leiden tot het samen-
voegen van klassen. 

??Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren. 
 

Met deze nieuwe opzet gaan we de regiokampioen-
schappen IJsselstreek 2006 organiseren. Wilt u 
deelname aan dit toernooi bij uw leden stimuleren. 
 

De Toernooicommissie 
Ivo Haarbrink, Rick Carbaat en Geert Beuving. 
 

ZAAL  
Sport- en Cultureel Centrum ’t Trefpunt te Gorssel, 
Molenweg 53-55. Tel.: (0575) 493 576. 
 

ORGANISATIE  
De organisatie is in handen van de toernooicommissie 
van TTV Swift (D) 
 

TOERNOOILEIDING / INSCHRIJFADRESSEN 
Jeugd: De heer I. Haarbrink,  
Wielewaal 18, 7423 DP  Deventer. 
Tel.: 0570 625 726. E-mail: haarbrink@home.nl 
 

Senioren: De heer R. Carbaat, 
Varlarstraat 22, 7415 MA  Deventer. 
Tel.: 06-38603891. E-mail: rcarbaat@hotmail.com 
 

GOEDKEURING 
Goedkeuring is verleend door het afdelingsbestuur. 
 

BONDSVERTEGENWOORDIGERS 
Bij de jeugd op zondag 15 januari 2005: De heer J. 
Preuter, Meikever 13, 7423 GK  Deventer. 
Tel.: (0570) 656 542. E-mail: hanspreuter@planet.nl  
 

Bij de senioren op zaterdag 14 januari 2005: De heer 
T. Hubers, Sylvanusstraat 8, 7412 DM  Deventer. 
Tel.: (0570) 613 696. E-mail: thubers@home.nl 
 

AANVANG 
Op beide dagen om 09.00 uur en om 13.00 uur. Hier 
ontvangt u tijdig bericht van. 
 

  
EINDE 
De finales bij het jeugd- en seniorentoernooi zijn om 
uiterlijk 19.00 uur gepland. 
 

TAFELS 
Er wordt op maximaal 26 tafels in 1 zaal gespeeld.  
 

BALLEN  
Er wordt gespeeld met goedgekeurde ballen. 
 

DEELNAME staat open voor: 
a. NTTB-leden van verenigingen uit de Afdeling Oost 

Regio IJsselstreek (ook basisleden) 
b. Persoonlijke leden behorende tot de Afdeling Oost 

Regio IJsselstreek 
 

KLASSE INDELING  
Enkelspel jeugd 
De competitieklasse (najaarscompetitie 2005). Spelers 
die niet deel hebben genomen aan de 
najaarscompetitie mogen wel deelnemen. De clubs 
wordt verzocht deze spelers naar sterkte voor de juiste 
klasse op te geven.  
 

Enkelspel senioren 
De licentieklasse (A – B – C – D – E – F – G – H) 
*Dames mogen bij de heren inschrijven, maar dan 2 
klassen lager dan de eigen licentieklasse. 
 

Dubbelspel 
Jeugd speelt in competitieklassen, de senioren in 
licentieklassen. 
De sterkste speler / speelster is bepalend voor de 
klasse indeling. 
 

Jeugdspelers die uitkomen in de jeugdcompetitie en in 
het bezit zijn van een seniorenlicentie, mogen voor 
beide toernooien inschrijven. Eerstejaars senioren die 
in de JEUGDCOMPETITIE uitkomen mogen alleen 
voor het SENIORENTOERNOOI  inschrijven. 
 

LIDMAATSCHAPSBEWIJS (stamkaart) 
Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in 
het bezit te zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs 
van de NTTB. 
 

INSCHRIJFGELD (enkel + dubbel): 
jeugd € 7,50 per persoon 
senioren € 8,50 per persoon 
 

INSCHRIJFFORMULIEREN 
Aan de wedstrijdsecretariaten van uw vereniging is 
een verzamelinschrijfformulier verzonden. Inschrijving 
dient uitsluitend via dit formulier te geschieden. 
Vult u dit formulier s.v.p. zo netjes en zorgvuldig 
mogelijk in. Inschrijving verplicht tot betaling. 
Bij voorkeur invullen met excel en per e-mail sturen 
naar het voor u van toepassing zijnde e-mail adres. 
 

EHBO      is op beide dagen aanwezig. 
 



 
 
 
BETALING 
Het inschrijfgeld dient u GELIJKTIJDIG over te 
maken met uw inschrijving en wel VERENIGINGS-
GEWIJS naar: 
Gironummer: 38 70 000 t.n.v. TTV Swift te 
Deventer, o.v.v. “IJ.K. 2006” én de 
verenigingsnaam. 
 

Uw inschrijving wordt pas definitief 
geaccepteerd, wanneer het totale verschuldigde 
bedrag op de bank-rekening van TTV Swift (D) is 
bijgeschreven. 
 

SLUITINGSDATUM 
De sluitingsdatum én de bijbehorende bankbijschrijvin-
gen is gesteld op 9 DECEMBER 2005 of zodra het 
toernooi is volgeboekt. De ontvangstdatum van de 
betaling geldt hier als volgorde van inschrijving. 
Het maximum aantal deelnemers is bij de JEUGD en 
bij de SENIOREN 156. 
 

PRIJZEN 
Er zijn minimaal 2 prijzen per klasse beschikbaar. 
 

KAMPIOENEN 
De regiokampioenen komen uit de volgende klasse: 
Bij de JEUGD is dat de winnaar van de hoogste 
competitieklasse en bij de SENIOREN de winnaar van 
de hoogste licentieklasse. 
 

PRIJSUITREIKING 
De prijsuitreiking zal direct na elke finale plaatsvinden. 
 

  
DEELNEMERS  
Elke deelnemer is – ook al wordt via een 
verzamelinschrijfformulier ingeschreven – zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van zijn / haar 
inschrijving, terwijl zijn / haar inschrijving tevens 
inhoudt dat hij / zij akkoord gaat met eventuele 
samenvoegingen, c.q. het vervallen van klassen 
volgens de daarvoor gestelde regels. 
 

INFORMATIE OVER AANVANGSTIJDEN 
De aanvangstijden van de eerste wedstrijden zullen zo 
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt en (per 
mail) verstuurd worden naar de contactpersoon van de 
vereniging.  
 

SPORTKLEDING 
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het is niet 
toegestaan de zaal te betreden met buitenschoenen of 
schoenen met zwarte zolen. 
 

BEPALINGEN 
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor 
zoals omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdregle-
ment van de NTTB en de daaraan verbonden 
handboeken. 
 

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN OOST 
De nummer 1 en 2 in de eindrangschikking van de 
enkelspelklassen worden t.z.t. uitgenodigd voor de 
afdelingskampioenschappen Oost. Dit geldt voor 
zowel de jeugd als de senioren.  

 


