Uitnodiging tot Inschrijving
Nederlands Kampioenschap
Para-Tafeltennis 2022

1. Datum

Zaterdag 11 juni 2022

2. Soort NTTB evenement

N-S-evenement. Dit is een evenement dat op initiatief van de NTTB wordt
georganiseerd.

3. Accommodatie

Topsportcentrum Rotterdam
van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Tel. 010 – 497 12 00

4. Organisatie

Alexandria ‘66 in samenwerking met de NTTB.

5. Toernooicommissie

Saskia Meijer, André de Knegt & Sven Monshouwer.

6. Toernooileider

Sven Monshouwer
e-mail: inschrijven@paratafeltennis.nl

7. Wedstrijdleiding

Wianka Overbeeke & Hans van Haren

8. Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB.

9. Hoofdscheidsrechter &
Bondsvertegenwoordiger

Dhr. Albert Rooijmans
e-mail: albert.rooijmans@gmail.com

10. Aanvang toernooi

De eerste wedstrijden starten om 9.30 uur. De zaal is open vanaf 8.30 uur. Het
schuiftafeltennistoernooi begint om 11:00 uur.
Spelers dienen zich bij binnenkomst, voor 9.00 uur te melden bij de
toernooileiding.

11. Einde

De finales worden gepland om uiterlijk 18.00 uur.

12. Tafels

Er wordt gespeeld op maximaal 24 TIBHAR Smash 24 tafels, kleur blauw

13. Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR*** 40+ ABS (2e gen.) plastic ballen, kleur wit

14. Deelname

Deelname staat open voor parasporters die lid zijn van de
NTTB, in NAS geregistreerd staan als paratafeltennisser.
Als zij niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen ze alleen deelnemen
als zij (via de gemeentelijke basisadministratie van hun woonplaats) kunnen
aantonen dat zij gedurende een periode van 2 jaar voorafgaand aan het
toernooi onafgebroken in Nederland woonachtig zijn geweest.
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15. Klassenindeling

Spelers kunnen zich inschrijven in de klasse zoals vermeld op de klassenlijst
paratafeltennis. Als de speler nog niet in de klassenlijst opgenomen is, dan
wordt de klasse indeling in overleg met de Commissie Para-Tafeltennis
bepaald.
Deze klassenlijst is de lijst die door de Commissie Para-Tafeltennis
onderhouden wordt.
Inschrijven in een hogere klasse (één klasse) is toegestaan. De klassen worden
verdeeld in aparte klassen voor schuiftafeltennis, lopende- en rolstoelspelers.
Spelers kunnen inschrijven in 1 klasse enkelspel en/of in 1 klasse Dubbelspel.
Het is mogelijk om uitsluitend deel te nemen aan het dubbelspel.
Bij schuiftafeltennis wordt geen dubbelspel gespeeld.
Voor alle klassen geldt:
Bij minder dan 4 inschrijvingen kunnen klassen worden samengevoegd met
een andere klasse. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk de klassen
voor alleen rolstoelspelers of lopende spelers samen te voegen.
Rolstoelspelers en lopende spelers kunnen gecombineerd worden voor het
enkelspel indien meerdere klassen onder de inschrijvingsgrens zitten.

-

Enkelspel
NIEUW: Topklasse voor spelers met een ELO-rating boven de 1500 (gemengd
en selectiespelers TeamNL)
Rolstoelers 1e tot en met 6e klasse
Lopers 1e tot en met 6e klasse
Klasse schuiftafeltennis
Schuiftafeltennis
Spelers kunnen zich inschrijven in Categorie A of B enkelspel. (zie bijlage)
Categorie A voor spelers zich fysiek in staat zijn om zich aan alle spelregels te
houden.
Categorie B voor spelers die fysiek niet of minder in staat zijn zich aan alle
spelregels te houden. Dit toernooi staat ook open voor spelers die geen lid zijn
van NTTB. De speler dan wel zijn vereniging dient zelf voor begeleiding te
zorgen als de speler niet zelfstandig deel kan nemen.
Dubbelspel
1e tot en met 6e klasse. Rolstoelers en Lopers worden samengevoegd.
Bij inschrijving met een partner uit een hogere klasse wordt het
dubbel in de hogere klasse ingedeeld.
Voor de Topklasse en schuiftafeltennis is geen dubbelspel onderdeel.

16. Speelwijze

Volgens NTTB-reglement. Hierbij zijn de specifieke regels voor sporters met
een beperking van toepassing.
Enkelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zoveel
mogelijk 4-, 5- of 6-kampen), daarna volgens het afvalsysteem. De nummers 1
en 2 van de meerkampen gaan over naar de 2e ronde. Alle wedstrijden
worden gespeeld in "best of five" (gametelling tot 11). Bij gelijk eindigen in de
meerkamp wordt de meerkampregel toegepast.
Dubbelspelklasse: in de eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen (zoveel
mogelijk 3- of 4-kampen), daarna volgens het afvalsysteem. Alle wedstrijden
worden gespeeld in "best of 3" (gametelling tot 11). Bij gelijk eindigen in de
meerkamp wordt de meerkampregel toegepast.
Schuiftafeltennis enkelklasse: het toernooi wordt gespeeld in meerkampen
(zoveel mogelijk 3- of 4-kampen). De nummers 1 en 2 van de meerkampen
gaan over naar de 2e ronde.
Alle wedstrijden worden gespeeld conform de schuiftafeltennisregels (best of
3). Bij gelijk eindigen in de meerkamp wordt de meerkampregel toegepast.
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17. Arbitrage

De meeste wedstrijden worden geleid door NTTB-scheidsrechters, aangevuld
met vrijwilligers. Daarnaast zijn ballenrapers aanwezig, deze komen in actie op
verzoek van de spelers.

18. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats in één klasse enkelspel en/of één klasse dubbelspel.
Indien wel ingeschreven is voor het dubbelspel maar geen dubbelpartner
vermeld is, zal de toernooileider, in overleg met de Bondsvertegenwoordiger,
de dubbels formeren.
Inschrijving verplicht tot betaling en deelname. Deze dient samen met de
inschrijving voldaan te worden.

19. Inschrijfadres

Bij voorkeur via de website: www.paratafeltennis.nl
Of via het inschrijfformulier te retourneren aan Sven Monshouwer via
inschrijven@paratafeltennis.nl .

20. Inschrijfformulier

De contactpersoon van uw vereniging beschikt over een
verzamelinschrijfformulier. Inschrijvingen via dit formulier.

21. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon voor het enkelspel
en € 4,00 per persoon voor het dubbelspel.

22. Betaling

Via TTV Alexandria’66: volg deze beveiligde betaallink om in te schrijven voor
enkel en of dubbel:
https://www.ttv-a66.nl/index.php?page=527&sid=1
INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING EN DEELNAME

23. Sluitingsdatum

De inschrijving sluit op 27 mei 2022 of zodra het maximale aantal
inschrijvingen is bereikt (maximaal 125 deelnemers).
Als het toernooi is volgeboekt, geldt de ontvangstdatum van de inschrijving als
volgorde van aanmelding!

24. Afmelding

Bij onverhoopte verhindering kan men tot 2 juni 2022 afmelden bij het
inschrijfadres. inschrijven@paratafeltennis.nl.
Wegblijven zonder afmelding kan worden beboet met € 7,50.

25. Plaatsing

Plaatsing geschiedt in overleg met de Bondsvertegenwoordiger.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ELO-rating van juni 2022.
(zie http://www.nttb-ranglijsten.nl).

26. Legitimatie

Elke deelnemer is bij inschrijving en deelname in het bezit van een geldige
NTTB ledenpas, welke op de toernooi dag getoond kan worden.
Schuiftafeltennissers hoeven geen lid te zijn van de NTTB en hoeven niet op de
spelerslijst te staan.
Tevens is een geldig legitimatiebewijs vereist.

27. Prijzen

In het enkel- en dubbelspel zijn er minstens twee prijzen per klasse.

28. Prijsuitreiking

Direct na afloop van het toernooi volgt de officiële prijsuitreiking.

29. Berichtgeving

De indeling van het toernooi zal vooraf via de contactpersonen van de
verenigingen worden bekendgemaakt alsook via de website van de NTTB,
http://www.paratafeltennis.nl en op nttb.toernooi.nl. Op die laatste site zal
meer informatie over het toernooi geplaatst worden en zullen live de
indelingen en standen beschikbaar zijn.
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Iedere deelnemer/deelneemster ontvangt bij binnenkomst een
programmaboekje.
30. Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleider(s)
toegelaten. Toeschouwers kunnen op de tribunes plaatsnemen.

33. Sportkleding en bat

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan. Voor lopers is op de speelvloer het
dragen van sportschoenen (geen afgevende/zwarte zolen) verplicht.
Voor het bat gelden de door de NTTB gestelde eisen.

34. Doping

Dit toernooi is aangemeld bij de Nederlandse Dopingautoriteit. Het AntiDopingreglement is op de website van de NTTB te vinden.

35. Lijmen

Lijmen is, conform de reglementen van de NTTB, in de gehele
sportaccommodatie niet toegestaan.

36. Roken

Roken is in de gehele sportaccommodatie niet toegestaan.

37. Batcontrole

Tijdens dit toernooi kan speciale controle plaats vinden op het gebruik van
toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van dien.

38. Medische verzorging

Tijdens het toernooi zijn meerdere EHBO-ers aanwezig.

39. Entreegelden

Er wordt geen entreegeld geheven.

40. Restaurant

Op de begane grond is een restaurant aanwezig.

41. Parkeren

Bij de sporthal is het mogelijk om gratis te parkeren op het terrein van
Topsportcentrum Rotterdam/ Voetbalstadion de Kuip.

42. Bereikbaarheid

De sporthal is ook goed bereikbaar via openbaar vervoer. Indien er andere
evenementen zijn graag bij de parkeerwachten aangeven dat de spelers of
bezoekers voor het NK Paratafeltennis komen.

43. Bepalingen

In geval van een niet voltallige opkomst kunnen de indelingen op de toernooi
dag gewijzigd worden. Daarnaast behoudt de toernooileiding zich alle rechten
voor, zoals omschreven in het Toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB.

44. Instemmingverklaring

Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende
verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en organisaties
waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft:
• Publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling,
wedstrijdschema, uitslagen en persoonlijke resultaten van het
toernooi op websites, apps en op sociale media van de NTTB en
organisaties waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft
gesloten.
• U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging
verstrekte persoonsgegevens voor:
• Het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners
waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor
door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden;
• Onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB
U gaat tevens akkoord met het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of
films van de deelnemer op websites, apps en sociale media van de NTTB
of de medeorganisator. Dit geldt ook voor foto’s en films waarop ook
sponsors van tafeltennisverenigingen en/of de NTTB staan.
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