Kwart finales
NATIONALE JEUGD-MEERKAMPEN 2022/2023
ACCOMMODATIES

tel. 036 – 5458458.
1362 LA Almere (Poort)

Kwartfinale: Topsportcentrum Almere,
Pierre de Coubertinlaan 7,

DATUM

Zondag 4 december 2022: Alle klassen

AANVANG

De wedstrijden starten om 11.00 uur, de zaal is open om 10.00 uur.

VRIJSTELLINGEN

Vrijgesteld voor het spelen van de kwartfinales zijn:
Meisjes O19:
Fleur Hoogeveen (Emmen)
Xijin Zheng (SKF)
Tanya Misconi (Dozy Den Helder)
Jongens O19:
Kas van Oost (Red Stars)
Remi Chambet-Weil (HTTV-070)
Gabrielius Camara (Taverzo)
Milo de Boer (TOGB)
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Deelnemende spelers in een oudere leeftijdsgroep:
Jongens O15: Ivan Kahn (Taverzo) -> Jongens O19
Jongens O15: Brent Ronde (Smash ’70) -> Jongens O19
Meisjes O17: Xijin Zheng(SKF) -> Meisjes O19
Meisjes O17 :Tanya Misconi (Dozy Den Helder) ->
MeisjesO19
INDELING

De indeling is gemaakt op basis van de ELO-ratings per 30 oktober 2022.

SPEELWIJZE

In alle klassen wordt in deze 1/4e finale gespeeld in zes/zevenkampen. De
speelvolgorde in de meerkamp hoeft niet dezelfde te zijn, als in de indeling
vermeld staat. Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel.
Alle wedstrijden worden gespeeld in best of five met games tot 11 punten.

PLAATSING

De volgende personen gaan naar de halve finale:
• Jongens O19: nummer 1 en 2, en 4 nrs 3
• Jongens O17: nummer 1, 2 en 3.
• Jongens O15: nummer 1, 2 en 3.
• Jongens O13: nummer 1, 2 en 3.
• Jongens O11: nummer 1 en 2 gaan direct door naar de finale, de rest krijgt
herkansing in de halve finale met eventuele nieuwe opgaven.
• Meisjes O19: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale.
• Meisjes O17: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale.
• Meisjes O15: nummer 1, 2 en 3.
• Meisjes O13: nummer 1, 2, 3 en 4 gaan direct naar de finale
• Meisjes O11: nummer 1, 2 en 3 gaan direct naar de finale, de rest krijgt
herkansing in de halve finale met eventuele nieuwe opgaven.

Voor de Jongens O11 kunnen voor de halve finale opnieuw spelers worden
opgegeven. Deze spelen samen met de nummers 3,4,5 en 6 van de
kwartfinale om de resterende 4 plaatsen in de finale.
Voor de Meisjes O11 kunnen voor de halve finale opnieuw speelsters worden
opgegeven. Deze spelen samen met de nummers 4, 5 en 6 van de
kwartfinale om 6 plaatsen in de finale.
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

Jongens O19
Beslissingsronde 1:
tafel
A nr. 3 zeskamp 1 – nr. 3 zeskamp 8
tafel
B nr. 3 zeskamp 2 – nr. 3 zeskamp 7
tafel
C nr. 3 zeskamp 3 – nr. 3 zeskamp 6
tafel
D nr. 3 zeskamp 4 – nr. 3 zeskamp 5
Winnaars geplaatst voor halve finale.

AFMELDINGEN

Bij mogelijke verhindering kan worden afgemeld tot uiterlijk 1 december 2022,
bij Joke Wijker, tel. 06-18336061 email; ta.wijker@quicknet.nl
Wegblijven zonder afbericht kan worden beboet met € 15,00 en kan
uitsluiting voor de NJM van het volgende seizoen tot gevolg hebben.
Uiteraard wordt men bij het niet deelnemen aan een ronde, om welke reden
dan ook, uitgesloten voor deelname aan volgende ronden in dit seizoen.

OVERIG

Voor dit evenement gelden verder alle bepalingen uit de eerder verspreide
uitnodiging tot inschrijving. Zie ook op de NTTB-website.

HALVE FINALES

Zondag 5 februari 2023. De Triangel, Griftdijk Noord 9b, 6663 AA NijmegenLent en de zaal van TTV.Treffers Arnhem.

FINALES

Zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023, Sportcentrum “De Heuf”,
Wilhelminastraat 44, 5981 XW Panningen, telefoon 077-3075438.

