TAFELTENNISCLUB OUDE BAREEL
Contact: Serge Vermeersch
Wildebrake 75
9041 Oostakker
GSM: 0486 47 85 01

2 EN 3 FEBRUARI 2019: 36STE TTCOB-WEEKENDTORNOOI
Beste tafeltennisliefhebber
Graag nodigen we je uit op het 36ste weekendtornooi van Tafeltennisclub Oude Bareel op 2 en 3 februari 2019.
Zoals steeds vindt het tornooi plaats in het Parochiaal Centrum van de Oude Bareel, Beelbroekstraat 2 in SintAmandsberg (rechtover de Carrefour). Telefoonnummer van de zaal: 09 228 51 75.
Wie kan meedoen? Iedereen die aan de volgende voorwaarden beantwoordt:
❖ Je bent niet-aangesloten recreatiespeler en al minimum drie jaar uit competitie.
❖ Je bent aangesloten bij de VTTL met als statuut "Recreant" (niet "Recreant reserve") en al minimum
drie jaar uit competitie.
Er zijn aparte reeksen voor jeugd (gemend - nog geen 16 jaar op 3 februari 2019), dames senioren, heren senioren en veteranen (gemengd – vanaf 50 jaar). Duid bij inschrijving de juiste reeks aan. Ben je 50 of ouder,
dan mag je kiezen om met de senioren mee te doen, of met de afzonderlijke veteranenreeks!
PRAKTISCH
Op zaterdag poulesysteem (4 of 5 spelers) met keuze uren (meedelen bij inschrijving vooraf):
❖ Jeugd: poules om 09.30 of 13.00 uur
❖ Dames senioren: poules om 09.30 of 13.00 uur
❖ Heren senioren: poules om 09.30 of 13.00 of 16.30 uur
❖ Veteranen: poules om 09.30 of 13.00 of 16.30 uur
Op zondag speelt iedereen opnieuw: finalereeksen met rechtstreekse uitschakeling:

Nieuw: reeks
veteranen
(vanaf 50 jaar)

❖ Jeugd: start om 09.30 uur
❖ Senioren heren en senioren dames: start om 12.30 uur
❖ Veteranen: start om 12.30 uur

INSCHRIJVEN MOET VOORAF, TEN LAATSTE OP ZONDAG 27 JANUARI 2019
 E-mail: info@ttcob.be
 Online inschrijvingsformulier op de TTCOB-website: http://www.ttcob.be
 Serge Vermeersch, GSM 0486 47 85 01 (liefst na 19.00 uur)
Het inschrijvingsgeld van € 5 betaal je op de eerste tornooidag, wanneer je je komt aanmelden.
Ben je ingeschreven maar kun je toch niet komen, wees dan aub zo vriendelijk om ons zo snel mogelijk telefonisch (naar 0486 47 85 01) vooraf te verwittigen; zo staan we niet nodeloos op jou te wachten.
We proberen zoals altijd een aanzienlijke prijzenpot te voorzien en zorgen voor een aandenken.
DOORLOPEND
bar

belegde broodjes

bodega

een schitterend zicht op de finalewedstrijden
Het TTCOB-bestuur
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