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UITNODIGING tot inschrijving 
ALMERE UNITED OPEN 2019 
 

 
Datum    zaterdag 31 augustus 2019 – jeugd  
    zondag 1 september 2019 – senioren  
 
Aanvang   de eerste wedstrijden starten om 10.00 uur. Zaal open om 9.30 uur. 
Einde    de finales worden rond 16.00 uur gepland. 
 
Zaal    Speelzaal Almere United 
    Schoolpand de Aventurijn 
    Marathonlaan 13 (Fanny Blankers-Koen Sportpark) 
    1318 ED Almere Stad 
 
Organisator   Tafeltennisvereniging Almere United 
Toernooileiding   Andrew Ketzer  
    Wayne Plaxton 
    toernooien@almereunited.nl  
 
Tafels    er wordt gespeeld op maximaal 10 tafels. 
 
Ballen    er wordt met door NTTB goedgekeurde witte 40mm  

non-celluloidballen gespeeld 
 
Deelname   is mogelijk voor alle leden uit alle afdelingen van de NTTB 
 
Klasse-indeling   jeugd: wordt naar sterkte in diverse klassen ingedeeld 
    senioren: wordt naar sterkte in diverse klassen ingedeeld 
 
Plaatsing   zal geschieden a.d.h.v. de ELO-rating voorjaarscompetitie 2019. 
 
Speelwijze   volgens NTTB reglement, best of 3 met games tot 11 punten, halve 

finale/finales best of 5 
    Enkelspel; meerkampen variërend van vier- tot maximaal zeskampen 
    gevolgd door afvalsysteem. De hoogst eindigende spelers van elke 

poule gaan naar de winnaarsronde. De overige spelers gaan naar de  
verliezersronde. Toernooileider behouden het recht eventueel 
wijzigingen aan te brengen. 

 
Arbitrage   alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geteld/geleid. Elke  
    deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het  
    wedstrijdformulier.  
 
Inschrijfgeld   jeugd: inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per deelnemer 
    senioren: inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer 
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    INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING 
 
Inschrijven   via (verzamel)inschrijfformulier door de vereniging  

of individueel per e-mail via toernooien@almereunited.nl  
 
Inschrijfformulier  de formulieren zijn verstuurd naar alle contactpersonen van de  

verenigingen en zijn te downloaden van de website  
www.almereunited.nl     

 
Betaling    dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking 

van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL40 RABO 0304 1392  
46 t.n.v. ttv Almere United o.v.v. naam van de vereniging of 
deelnemer en ‘Almere United Open 2019’. 

 
Sluitingsdatum   woensdag 28 augustus (i.v.m. zaalhuur) of eerder zodra het maximum  

aantal inschrijvingen is bereikt (maximaal 60 deelnemers bij zowel  
jeugd als senioren). 

 
Prijzen    er zijn prijzen voor alle finalisten. 
    Alle jeugddeelnemers ontvangen een aandenken. 
 
Prijsuitreiking   zal plaatsvinden direct na afloop van de laatste finales. 
 
Deelnemers   elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn 

inschrijving. 
 
Afmeldingen   bij verhindering graag vóór 28 augustus 2019 afmelden via  
    toernooien@almereunited.nl  
 
Sportkleding   het dragen van sportkleding is verplicht. Witte shirts en shorts/rokjes 

   zijn niet toegestaan. Sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn  
verboden.  

 
Bepalingen   de organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het  
    Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan  
    verbonden handboeken. 
 
Roken    in het gebouw mag niet worden gerookt. 
 
Aansprakelijkheid  deelname is geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen  
    enkele aansprakelijkheid. 
 
Kantinevoorziening  bij de speelzaal is een kleine kantine. Er zijn versnaperingen (chips, 
    repen, koeken), tosti/broodjes en drinken verkrijgbaar. 
    Ook dit jaar is er een BBQ aanwezig! 
 
Parkeren   bij de speelzaal (op het schoolplein) is voldoende parkeergelegenheid.  

Bushalte (Fanny Blankers-Koen halte) is op loopafstand. 
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