
                                                                                        
                         
 

TTC HASSELT 
organiseert 

Op zondag 2 maart 2008 haar 
JEUGDTORNOOI 

 

Uurrooster:  
10.00 uur Jongens Preminiemen   Meisjes Preminiemen  

  Jongens Miniemen           Meisjes Miniemen 
 

14.00 uur Jongens Cadetten   Meisjes Cadetten 
Jongens Juniors   Meisjes Juniors 

Jongens Jeugd -21   Meisjes Jeugd -21 
 

Lokaal:  
TTC Hasselt, Beukenhof, St Lambrechsherkstraat 69, 3500  Hasselt 

 
Inschrijvingen:  

Uitsluitend schriftelijke inschrijvingen worden aan vaard tot en met woensdag 27 februari 2008 bij: 
Janssens Maurice 

Sint Lambrechtsherkstraat 69/3 
3500     Hasselt 



Fax : 011/685133 
E-mail: ttchasselt@hotmail.com 

 
 De tabellen worden opgemaakt op vrijdag 29 februari  2008 om 20.00 uur in het lokaal van TTC Hasselt. 

 Het tornooi is aanvaard onder machtiging nr. 07-08/ .. 
 Tornooileider is Maurice Janssens 

 Het tornooi is uitsluitend voorbehouden aan de lede n van één van de vleugels van de KBTTB en aan de sp elers die 
aangesloten zijn bij een bond die door de ITTF erke nd is. 

 Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen e n statuten van de K.B.T.T.B.. Alle wedstrijden word en gespeeld 
naar drie gewonnen sets van 11 punten. 

 Er wordt gespeeld op maximum 10 tafels (blauw) STAG  1000 DX en ballen Stag *** (oranje) 
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 € 

 Een inschrijving dient te vermelden : naam, voornaa m; geboortedatum, computernummer, klassement, club.  
 De eerste ronde van het tornooi wordt in poules ges peeld. 

 In alle reeksen zijn er prijzen voorzien, rekening houdend met het aantal inschrijvingen. 
 Het is verboden te eten in de speelruimte.  Roken i s in het hele gebouw verboden. 

 Er zijn aparte kleedkamers voorzien voor meisjes en  jongens. 
 De tornooileider neemt alle beslissingen, om het go ede verloop van het tornooi te waarborgen. 

 De dopingreglementering is van kracht : “Al wie in het Vlaamse taalgebied aan sportmanifestaties deeln eemt, moet 
zich onderwerpen aan de bepaling van het decreet va n 27 maart 1991 van de Vlaamse Gemeenschap.  Dit ge ldt 

zowel voor buitenlanders als voor personen die in e en ander taalgebied van België wonen” 
 TTC Hasselt verwerpt alle verantwoordelijkheid betr effende ongevallen, beschadigingen, verlies of dief stal. 

 
 

SPECIALE CLUBPRIJZEN 
 

144 STAG ** (trainingsballen) voor de club met het hoogst aantal effectieve deelnemers 
72 STAG ** (trainingsballen) voor de club het tweed e hoogste aantal effectieve deelnemers  

 



JEUGDTORNOOI TTC HASSELT :  ZONDAG 2 MAART 
2008   

 

    

 

    
               

Inschrijvingsformulier Club :              
               

 Verantwoordelijke :             
 tel. :              
               

               

Naam + voornaam Comp. nr.  Geb. dat.  Klass.  Meisjes     Jongens     
    PM Min Kad Jun  -21 PM Min Kad Jun -21   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Uiterlijk op woensdag 27/02/08 bij Maurice Janssens, St Lmabrechtsherkstraat 69/3, 3500   Hasselt ttchasselt@hotmail.com  fax. 011/685133  
 


