VOORWOORD
Namens de voorzitter van de Sportraad CLSK, de Commodore
Herber, heet ik u hartelijk welkom bij het OMK Tafeltennis
2022.
De fysieke component speelt een belangrijke rol in de loopbaan
van de militair. Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed
op de gezondheid en investeren in sporten en bewegen loont.
Fysiek fit voor de zware uitzendingen maar ook fysiek fit om
dagelijks beter in je vel te zitten. Dit maakt het leven
makkelijker en het werk wordt er ook beter en leuker van. Nog
maar niet te spreken wat de fysieke gesteldheid van de mens
voor rol kan spelen in deze Corona Pandemie. Het personeel
Militaire Sport CLSK speelt een cruciale rol in de gesteldheid
van ons militairen. Zij werken graag met u samen aan een
beter fysiek, maak daar dan ook gretig gebruik van!
Voor het OMK Tafeltennis is dit alweer de 2e editie en dat is niet
voor niks. Na de 1e editie in 2020 zijn het aantal inschrijvingen
voor dit jaar verdriedubbelt! In zowel de wedstrijd- als de
recreatieklasse gaan dit jaar meer dan 30 deelnemers spelen
voor de 1ste plek. Dit jaar zijn we te gast op het Air Operations
Control Station in Nieuw Millingen en samen met het Bureau
Militaire Sport AOCS NM jullie een succesvolle en sportieve dag
toe!

Tlt. Robbert Kemps
Coördinator Wedstrijdsport CLSK
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ORGANISATIE
Bureau Wedstrijdsport van het CLSK in samenwerking met
Bureau Militaire Sport AOCS NM.
WEDSTRIJDLEIDING
Algehele leiding:

Bureau Wedstrijdsport CLSK

Wedstrijdleider:

Tlt Robbert Kemps

Protestcommissie:

Elt Bart Schrauwen
Tlt Robbert Kemps

LOCATIE:

Air Operations Control Station
Nieuw Milligen
Amersfoortseweg 248
3888 NS Uddel
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT
TIJDSTIP

PROGRAMMA

08.00 uur
08.25 uur

Melden deelnemers in trainingspak bij de
wedstrijdleiding (BMS AOCS NM Gebouw
218).
Opening

08.30 uur

Inspelen

09.00 uur

Aanvang wedstrijden

11.30 uur
Ca. 16.00 uur

Afhalen lunchpakket
Prijsuitreiking direct na afloop van de
finale

Het wedstrijdschema wordt op de speeldag bekend gesteld.

-5-

ALGEMENE BEPALINGEN
De wedstrijden zullen door de deelnemers/sters zelf worden
gejureerd.
Er wordt gespeeld met de door de organisatie beschikbaar gestelde
wedstrijdballen.
Deelnemers/sters dienen voor aanvang van de wedstrijden zich te
melden bij de wedstrijdtafel in de zaal om het wedstrijdbriefje op te
halen.
Iedere deelnemer/ster wordt geacht aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking, direct na de laatste finale in de sportzaal.
Deelnemers kunnen zich voor één categorie inschrijven. via
http://sportevenementen.mindef.nl/#/event/459?tabIndex=0
*Wedstrijdklasse (voor de OMK titel)
*Recreatieve klasse
Bij drukte kunnen er 4 man tegelijk per tafel inspelen.
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HUISHOUDELIJKE BEPALINGEN
Het nuttigen van consumpties / etenswaren is alleen toegestaan in de
daarvoor ingerichte ruimte.
Door de organisatie worden lunchpakketten verstrekt.
Het is verboden te roken in het gehele sportcomplex.
Kleedruimte en douchegelegenheid zijn aanwezig. Gelieve deze weer
schoon achter te laten.
Het is verboden de zaal te betreden met zwarte zolen.
U wordt aangeraden geen waardevolle spullen in de kleedruimte achter
te laten, e.e.a. geschied op eigen risico.
Voorkom diefstal.
Deelnemers/sters die met eigen vervoer komen, dienen hun auto te
parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
Legering
Eventuele legering dient u zelf te regelen via DigiOn:
Locatie AOCS NM
Indien geen kamers beschikbaar Locatie Dumoulin Soesterberg.
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WEDSTRIJD BEPALINGEN
Er wordt gespeeld conform de regels van de NTTB.
Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide
tegenstanders. De winnaar van deze "toss" heeft het recht:
• de eerste service te doen of te ontvangen.
Of
• de speelhelft te kiezen.
In de tweede game wisselt men van speelhelft en is degene die
de toss verloor aan serves. (IVM Corona maatregel kan hiervan
worden afgeweken)
Puntentelling
De puntentelling geschiedt d.m.v. het rallypointsysteem.
Als de ontvanger een fout maakt, scoort de serveerder een
punt. Als de serveerder een fout maakt, scoort de ontvanger
een punt. Om de 2 punten wisselt de serves van speler.
Een game wordt gespeeld tot en met 11 punten, met een
verschil van 2 punten. Bij een stand van 11-9 wint degene met
11 punten. Bij de stand 10-10 moet worden doorgespeeld tot
het verschil van 2 punten is bereikt. Bij een stand van 20-20
wint degene die het 21e punt maakt (vanwege de tijd).
Het aantal te spelen games per wedstrijd in de poules
/voorrondes is afhankelijk van het aantal deelnemers, en wordt
op de dag zelf bekend gesteld.
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Bij gelijk eindigen wordt de volgorde als volgt bepaald:
1. Aantal gewonnen wedstrijden
2. Onderling resultaat
3. Aantal gewonnen games
4. Gescoorde rallypunten
5. Een game tot de 5 met 2 punten verschil. Toss
voor de serves
6. Het lot
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de
wedstrijdleiding.

PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de volgende categorieën:
1ste, 2e en 3e prijs en tevens (Open) kampioen:
1ste, 2e en 3e prijs:
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Wedstrijdklasse
Recreatieklasse

ROUTEBESCHRIJVING
Routebeschrijving auto, Locatie AOCS NM
Amersfoortseweg 248, 3888 NS Uddel
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