Table Stars Duo-Competitie – Najaar 2020
Na de goede ervaringen met een duo-competitie voor beginners in het najaar van 2019, en
een door Corona mislukt voorjaar, willen we nu deze competitie voortzetten. Voor jonge
beginnende spelers komt de Starterscompetitie vaak te vroeg of is het moeilijk om een
startersteam te vormen. De duo-competitie kan dan uitkomst bieden. Wij nodigen andere
verenigingen met jonge jeugd uit zich hierbij aan te sluiten. Bij interesse graag vóór 15
september 2020 een reactie sturen naar de afdelingsondersteuner of tsc@batswingers.nl.
Doel

Wij willen graag jonge leden (tussen 7 en 12) een alternatief bieden zodat
ze (1) ervaring opdoen in het spelen van teamwedstrijden, (2) enthousiast
worden voor de starterscompetitie, en zo (3) behouden blijven voor de
tafeltennissport.

Opzet

Duo-wedstrijden (2 x 2) steeds per toerbeurt op 1 locatie.

Teams

Je kunt teams per wedstrijddag opgeven en je mag wisselende combinaties
opgeven. Spelers van 2 clubs mogen ook een team vormen. Als je
individueel inschrijft zoeken we een maatje zodat er gespeeld kan worden
(eventueel in een 2 x 3 variant).

Klassen

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen starten we in 1 of meerdere
klassen (mogelijk regio afhankelijk).

Deelnemers

De deelnemers zijn niet ouder dan 12 jaar en hebben een rating lager dan
300. Alle deelnemers zijn NTTB basislid; dit is de verantwoordelijkheid van
de deelnemende verenigingen.

Kosten

Deelname aan de duo-competitie is gratis.

Datums

De wedstrijden zijn altijd op zondagen zodat we de reguliere competitie op
zaterdag niet in de weg zitten: om de 2 (of 3) weken van september tot
december. Speeldagen zijn nog te bepalen.

Aanmelden

Via de website www.toernooiaanbod.nl tot 2 dagen voor elke speeldag.

Tijd

Start is steeds om 10:00 uur, einde om 12:00 uur. Voor de wedstrijd is er
een speelse warming up; na afloop altijd met een leuk eindspel.

Aantal spelers

Bij elke locatie is er een maximum aantal deelnemers (4 x aantal tafels).

Competitie

Omdat de teams een wisselende samenstelling kunnen hebben, houden we
van alle spelers een ranking bij (aantal gespeelde en gewonnen wedstrijden
en percentage), plus een ranking van de verenigingen (aantal gespeelde en
gewonnen wedstrijden).

Prijzen

Zowel beste spelers als voor de beste vereniging zijn er prijzen.

Afsluiting

Beginnerstoernooi eind december (datum en locatie worden later bepaald).

Contact

John de Vet (TTV De Batswingers, TS Competitieleider) 06-11860149
Thomas Roovers (TTV Smash, website) 06-13382916
Tamara Jacobis (Afdelingsondersteuner ZW) 06-30155069
TSC@batswingers.nl

