Eredivisiecup 2017
Uitnodiging
1.

Datum

Zondag 10 december 2017

2.

Evenement

Dit is een N-I-Evenement, dat wordt georganiseerd op initiatief van de
NTTB en wordt gespeeld wordt volgens internationale regels.

3.

Accommodatie

TTV De Kruiskamp’81
Churchilllaan 81
5224 BW ’s Hertogenbosch
Locatie inspeelzaal (500m van de speelzaal):
BBS De Kruiskamp
Jan Olieslagersstraat 51
5224 BD ’s Hertogenbosch

4.

Organisatie

Team Wedstrijdzaken NTTB ism TTV De Kruiskamp’81

5.

Toernooicommissie

nvt

6.

Toernooileider

Joke Wijker, Spiering 9, 1722 ES Zuid Scharwoude
0226-316753 e-mail; ta.wijker@quicknet.nl

7.

Jury

Conform artikel 10 Toernooi- en Wedstrijdreglement is voor dit
evenement een Jury benoemd, bestaande uit de hoofdscheidsrechter,
een nog aan te wijzen vertegenwoordiger van de mede organiserende vereniging TTV De Kruiskamp’81 en een nog aan te
wijzen lid van het Hoofdbestuur.

8.

Hoofdscheidsrechter

Pieter van der Hammen

9.

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de NTTB

10.

Aanvang

De Eredivisiecup start om 12.30 uur (NTTB Beker start om 10.30 uur)

11.

Einde

Omstreeks 18.00 uur

12.

Tafels

Er wordt gespeeld op blauwe TIBHAR SMASH 28 tafels

13.

Vloer

Er wordt gespeeld op een rode Taraflex vloer

14.

Ballen

Er wordt gespeeld met TIBHAR***+ non-celluloid (plastic) ballen, kleur
wit
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15.

Inspelen

Van 10.00 tot 12.00 uur kan er in de inspeelzaal (Jan Olieslagersstraat
51 op 500m van de speellocatie) worden ingespeeld. In de inspeelzaal
is geen rode vloer aanwezig

16.

Klassen

Er is één dames- en één herenklasse

17.

Deelname

Aan de Eredivisiecup nemen de Eredivisieteams deel die na zeven
wedstrijden van het seizoen 2017-2018 op de plaatsen 1 t/m 4 zijn
geëindigd. Deelname aan de Eredivisiecup is volgens afspraak tussen
de Eredivisieclubs en de Werkgroep Eredivisie verplicht. Alleen de
spelers die op de teamlijst staan kunnen deelnemen.

18.

Vrijstelling

Niet van toepassing

19.

Plaatsing/loting

Plaatsing geschiedt op basis van rangschikking na zeven wedstrijden
van het seizoen 2017-2018

20.

Speelwijze

Volgens NTTB-reglement
De Final Four wordt gespeeld als afvalsysteem. De nummers 1 en 2
van de rangschikking na zeven wedstrijden worden gescheiden, de
nummers 3 en 4 worden geloot tegen één van deze twee teams. Er
e
e
wordt niet gespeeld om de 3 en 4 plaats.
Alle wedstrijden worden gespeeld in “best of five”.
Een wedstrijd bestaat uit vijf enkelspelen:
A-Y; B-X; C-Z; A-X ; B-Y. Wanneer één van beide teams 3
enkelspelen heeft gewonnen wordt de wedstrijd beëindigd. De
spelersvolgorde in een team is vrij

21.

Arbitrage

Tijdens de Final Four staan alle wedstrijden onder leiding van
bondsscheidsrechters

22.

Dopingcontrole

Tijdens het toernooi bestaat de mogelijkheid dat een speler wordt
opgeroepen om deel te nemen aan een dopingcontrole.
Het Dopingcontrolereglement van de NTTB, de procedure van de
dopingcontrole en de lijst met verboden middelen zijn op het
Bondsbureau van de NTTB opvraagbaar.
Als een speler (m/v) positief wordt bevonden zal aangifte worden
gedaan bij de tuchtcommissie

23.

Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement is bij inschrijving en deelname in
het bezit van een geldige NTTB ledenpas, dat op verzoek van de
organisatie getoond wordt, samen met het eigen legitimatiebewijs

24.

Inschrijfgeld

Er is geen inschrijfgeld verschuldigd

25.

Prijzen

Zowel bij de dames als bij de heren wordt gespeeld om de titel
“Winnaar Eredivisiecup 2017”

26.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is direct na afloop van de laatste finale

27.

Berichtgeving

De contactpersoon van de vereniging krijgt bericht over de
aanvangstijden van de wedstrijden
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28.

Kleding, schoenen
en bat

Tijdens de wedstrijden wordt door de spelers goedgekeurde
sportkleding gedragen. Er wordt gespeeld in de kleding van de
vereniging waarvoor men ingeschreven heeft.
Op de speelvloer wordt sportschoeisel gedragen. Geen zwarte zolen.
Er wordt gespeeld met een bat, dat voldoet aan de door de NTTB
gestelde eisen

29.

Speelruimte

Op de speelvloer worden alleen spelers of speelsters toegelaten die
op dat moment moeten spelen. Ieder team mag worden begeleid door
1 coach. Toeschouwers nemen plaats op de plek die daarvoor wordt
aangegeven. In de speelzaal mogen geen dranken of etenswaren
genuttigd worden

30.

Roken

In alle speelaccommodaties mag niet gerookt worden

31.

Lijmen

In alle speelaccommodaties mag niet gelijmd worden

32.

Batcontrole

Bij deze toernooien kan speciale batcontrole plaats vinden op het
gebruik van niet toegestane lijm en/of rubbers, met alle gevolgen van
dien

33.

Entreegelden

Er wordt geen entreegeld geheven

34.

Restaurant

Een kantine waar consumpties te verkrijgen zijn is aanwezig
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