12.15 Tafeltennis (Zaterdag en Zondag)
Tafeltennis zal worden gespeeld op zaterdag (10:00-18:00) en op zondag (10:00-15:00) in het
sportcentrum van de Universiteit Twente.
1. Per OSSO/onderwijsinstelling kan maximaal één team ingeschreven worden. Een team
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 spelers. Er zit geen restrictie aan het aantal vrouwen en
mannen waaruit het team bestaat.
2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de
voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij
overtreding van deze regel worden alle resultaten van het betreffende team geschrapt.
3. Als er een ongerechtigde deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten
van het desbetreffende team worden geschrapt.
4. De teamopgaven dienen te geschieden vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
5. De poule-indeling geschiedt op basis van de gemiddelde ELO-rating. De poules worden zo
goed als mogelijk van gelijke sterkte gemaakt.
6. Er wordt verwacht dat de teams uiterlijk een kwartier voor aanvang van hun wedstrijd
aanwezig zijn.
7. De spelers moeten zelf de score bijhouden en na de wedstrijd doorgeven wij de tafeltennis
commissie.
8. Er wordt gespeeld volgens NTTB reglement. Dit betekent 11 punten per game en een “best of
5”.
9. Per wedstrijd tussen twee steden spelen er 3 spelers. De teams geven zelf van te voren aan
welke speler op welke positie speelt (1, 2 of 3). Vervolgens vind de wedstrijd plaats in de
volgende wedstrijdvolgorde: 1-2, 2-1, 3-3, 1-1 en tot slot 2-2. In de poulefase worden alle
wedstrijden altijd uitgespeeld.
10. In het geval van een gelijk spel in de poulefase wordt er gekeken naar de onderlinge
resultaten.
11. Het dragen van goedgekeurde sportkleding (richtlijnen van NTTB) is verplicht. Witte shirts en
shorts en/of sportschoenen met afgevende/zwarte zolen zijn niet toegestaan.
12. In de speelaccommodatie mag niet gelijmd worden.
13. Bij dit toernooi kan speciale batcontrole plaats vinden op het gebruik van niet toegestane lijm
en/of rubbers. Bij onjuist gebruik kan de organisatie maatregelen nemen. Hierbij worden de
richtlijnen van de ITTF gebruikt.
14. In alle gevallen behoudt de tafeltennis commissie zich het recht voor om een bindende
beslissing te nemen.

