NTSV-bekerwedstrijd:
3 wedstrijden in 1
1. Individueel ABC-kampioenschap
2. Clubbeker
3. Interregionaal kampioenschap

Tielt, 18 oktober 2019

Beste Scrabblevriend(inn)en,
Het NTSV nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de NTSV-bekerwedstrijd die zal
plaatsvinden op zaterdag 21 december 2019 om 14u00 in de grote zaal van de Europahal,
Generaal Maczekplein te Tielt.
Conform de beslissingen die genomen werden op de Algemene Vergaderingen van 2017 en
2018 zal er op die dag één wedstrijd gespeeld worden, waarvan de resultaten zullen verwerkt
worden tot uitslagen in 3 kampioenschappen.

Interregionaal
Kampioenschap (IRK)

Clubbeker

Ieder die ingeschreven is komt automatisch uit voor de
regio waartoe diens thuisclub behoort. De plaatspunten
van de eerste zeven gerangschikten per regio worden
opgeteld. De regio met het laagste aantal plaatspunten is
de winnaar.

Clubs die minstens drie leden als deelnemer afvaardigen,
nemen automatisch deel aan de clubbekerwedstrijd. Een
clubploeg kan maximaal uit vijf spelers bestaan. Van
zodra een club minstens zes spelers afvaardigt, kunnen
deze ingedeeld worden in meerdere ploegen. Die
opdeling gebeurt bij de inschrijving (zie inschrijfformulier)
en kan nadien niet meer gewijzigd worden, tenzij bij
overmacht (ziekte, e.d.). Spelers die in de loop van 2019
transfereerden, kunnen hun nieuwe club niet
vertegenwoordigen.
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Individueel
A-, B- en CKampioenschap

Niet alleen de regio’s en de clubs strijden voor de titel,
ook individuele spelers doen dat. Deelnemers die
voorkomen in de doorlopende ranking na de laatste
interclub van 2019, zullen al naargelang de kwalificatie
die ze op dat moment bereikt hebben, automatisch
worden opgenomen in de uitslag van hetzij het A-, het Bof het C-kampioenschap. In elk van die reeksen wordt
een titel uitgereikt.

Deelnemen aan de NTSV-bekerwedstrijd kost 10 euro per deelnemer (min-18-jarigen betalen 5
euro).
Tijdens de pauze is er een versnapering voorzien.
In het ABC-kampioenschap is voor de kampioen van elke reeks een trofee voorzien. De tweede
en de derde van elke reeks krijgen een bon van Kruidvat ter waarde van 10 euro.
De winnende club krijgt een clubtrofee, en aan de drie spelers die voor de overwinning
zorgden, wordt een bon van 25 euro van Kruidvat overhandigd.
De winnende regio krijgt een wisseltrofee. De beste 7 spelers van de winnende regio krijgen elk
een waardebon van Kruidvat ter waarde van 10 euro.
Het NTSV zorgt eveneens voor soloprijzen en uiteraard zijn er ook tombolaprijzen van Van Dale
Uitgevers en Mattel.
Voorafgaande aan de NTSV-bekerwedstrijd zullen de kampioenen van het voorbije
seizoen gehuldigd worden. Om 12u40 worden de deuren geopend en om 13u40
gesloten zodat bovenvermelde huldiging kan plaatsvinden. Om 13u55 worden de
deuren terug geopend zodat eventuele laatkomers nog kunnen plaatsnemen. Om
14.00u stipt start de wedstrijd.
Zelf meegebrachte dranken mogen niet worden verbruikt.
Zijn er die dag problemen, dan kan je de organisatoren bereiken op 0476/66 49 68 (Blanco
Tielt) of op 0499/77 70 72 (NTSV).
Het inschrijvingsformulier moet ten laatste op 7 december 2019 toekomen bij
Chantal Naessens, Holdestraat 42, 8700 Tielt of via mail webmaster@ntsv.eu (GSM
0032499 77 70 72). Gelieve in de kolom “bijkomende info” een “V” te vermelden voor wie
vooraan wil zitten, een “B” voor wie dicht bij een bord wil zitten, of een bepaalde voorkeur
vanwege een handicap.
Gezien de ietwat gewijzigde vorm van het
inschrijvingsformulier en om verwarring te voorkomen vragen we de
clubverantwoordelijken enkel het toegezonden inschrijvingsformulier te gebruiken
en het nauwgezet in te vullen.
De inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van de betaling uitsluitend via overschrijving op
het rekeningnummer van het NTSV vzw IBAN BE92 8903 6410 8123; BIC VDSPBE91 met
vermelding van de club en het aantal deelnemers.
Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten voor een leerrijke, spannende en faire
scrabblepartij.
Namens het Bestuur van het NTSV vzw en commissie organisaties,
Chantal Naessens
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