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8 december 2018 

Zaal open vanaf 10:00     Start 11:00 

Locatie : Meerveldstraat 50 Almere 

 

Indeling in verschillende klasses 

2 prijzen per klasse 

 
Kosten € 5,00 

Aanmelden via de site of via atcjeugd@outlook.com 
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Datum   Zaterdag 8 december 2018 

Aanvang  Zaal open vanaf 10:00 start 11:00 

Einde   +- 16:00 

Locatie   ATC Meerblauw 

   Meerveldstraat 50 

   1359 HZ Almere 

Organisatie  ATC Almere 

   Jason Martin 06-12421475 – ATCjeugd@outlook.com 

Tafels   Er zal op 8 tafels worden gespeeld 

Ballen   Er word gespeeld met goed 40mm 3*non-celluloid ballen 

Deelname  Is mogelijk voor alle jeugd leden van de NTTB 

Klasse indeling  Er word gespeeld in ratingklassen 

   Het aantal klassen is afhankelijk van de aantal aanmeldingen 

Speelwijze   Best of 5 tot de 11 in een meerkamp systeem 

Arbitrage  Alle wedstrijden worden door de spelers zelf geteld 

Inschrijfgeld  Het inschrijf geld bedraagt € 5,00 per deelnemer 

Inschrijven   Inschrijven kan via de site van ATC (almeersetafeltennisclub.nl)                                                              

   Of via atcjeugd@outlook.com 

Betaling  Betaling dient te gebeuren bij aankomst in de zaal bij de toernooi leiding 

Sluitingsdatum  Dinsdag 4 december of tot het deelnemers limiet van 50 is bereikt 
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Prijzen   De nummers 1 en 2 uit elke poule ontvangen een beker 

Prijsuitreiking  Zal direct gebeuren nadat alle wedstrijden zijn afgelopen 

Afmelden Bij verhindering graag voor donderdag 6 december afmelden bij  

atcjeugd@outlook.com 

Bepalingen de organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden 

handboeken.  

Roken Roken is alleen toegestaan buiten het gebouw 

Aansprakelijkheid Deelname is geheel op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid 

Kantine In het gebouw is er een kantine aanwezig waar voldoende versnaperingen en 

drankjes te halen zijn 

Parkeren Voldoende parkeergelegenheid voor het gebouw. Op +- 10 min. Loopafstand 

van bushalte De Wierden 

mailto:atcjeugd@outlook.com
mailto:atcjeugd@outlook.com

