tt antwerpen tt & sokah organiseren

6de B-criterium
senioren heren
jeugd jongens & meisjes
ttc sokah hoBoken
a. einsteinlaan 50
2660 hoBoken

zaterdag 5 en
zondag 6 september 2020
Veilig sporten!
Alle regels ter bestrijding van Corona
worden opgevolgd.

 Limietdatum inschrijvingen:
1 september 2020
 Opgelet: aantal deelnemers per reeks
is gelimiteerd (bestrijding Corona)

inschrijvingen
 Inschrijvingen: online via www.competitie.vttl.be
 Limietdatum: Dinsdag 1 september 2020
 Opgelet: aantal deelnemers per reeks is gelimiteerd 		
		(bestrijding Corona)
 Inschrijvingsgeld: 6 euro per reeks
 Inschrijven kan in maximaal twee reeksen per dag
 Informatie over het criterium:
		 Marc Gijs (marcgijs@vttl.be – 0475/80.41.79)

uurrooster
Zaterdag 5 september

10.00 uur: Reeks C0 - C2
					Reeks E0 - E2
					 Reeks E4 - E6 - NG
12.30 uur: Reeks NG
					 Reeks C4 - C6 - D0 - D2 - D4 - D6
15.00 uur: Reeks E Open
					Reeks C Open

Zondag 6 september

9.30 uur:
					
10.30 uur:
					
13.30 uur:
15.00 uur:
16.00 uur:

Reeksen Jeugd, jongens en meisjes
(junioren - cadetten - miniemen - preminiemen)
Reeks D4 - D6 - E0 - E2 - E4 - E6
Reeks B2 - B4 - B6 - C0 - C2 - C4 - C6
Reeks D0 - D2
Reeks B Open
Reeks D Open

Belangrijke informatie
 Het tornooi is voorbehouden aan de leden van één van de 				
vleugels van de KBTTB en aan de spelers, aangesloten bij
een door de ITTF erkende federatie.
 Alle reeksen worden in poules gespeeld.
 Belangrijk: geen sportschoenen met zwarte zolen toegelaten!
 De spelers moeten een halfuur voor aanvang van de reeks 				
aanwezig zijn!
 Hoofdscheidsrechter: Philip Van Oeckel
 Gespeeld wordt op tafels Stiga (blauw)
en met plastieken ballen Xushaofa
 Veilig sporten!
Alle regels ter bestrijding van Corona worden opgevolgd

Prijzen
open reeksen:
Open B:
Open C:
Open D:
Open E:
Open NG:

60 + 40 + waardebon 10
50 + 30 + waardebon 10
40 + 20 + waardebon 10
30 + waardebon 10
20 + waardebon 10

alle andere reeksen:
30 + 20 (waarvan mogelijk waardebons) + waardebon 10
alle jeugdreeksen:
Waardebons voor winnaars
Omzetting prijzengeld in waardebons mogelijk.

S O K A H
TAFELTENNISCLUB

TTC Sokah Hoboken is een erkende topsportvereniging van de stad Antwerpen

info@sokah.be

