
 
UITNODIGING 

Zondag 5 april 2020 
UTTC Domstadtoernooi 

 
Voor wie 

Het Domstadtoernooi is een jaarlijks tafeltennistoernooi voor NTTB-leden en voor introducees. 

 

Waar 

Het UTTC-home aan de Duurstedelaan 14a in Utrecht (in de wijk Hoograven). 

Op de toernooidag is het UTTC-home bereikbaar op het telefoonnummer 06-28407649. 

 

Aanvang 

Het toernooi begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 18.00 uur. 

De deelnemers wordt verzocht zich ’s ochtends voor aanvang van het toernooi te melden in de kantine. 

De kantine is open vanaf 8.00 en de speelzalen zijn open vanaf 8.30 uur. 

 

Toernooiopzet en indeling 

Aan de hand van de definitieve inschrijvingen worden de toernooiopzet en de indeling bepaald. 

Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers op basis van hun NTTB ELO-rating  

(voor zover mogelijk de rating op 29 maart 2020) in poules ingedeeld worden. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd poules van acht deelnemers te vormen. 

De wedstrijden zijn best-of-five (tot de 11, met 2 punten verschil). 

 

Zalen en kleedruimtes 

De speelzalen en kleedruimtes bevinden zich op de eerste verdieping van het pand. 

Sla bij binnenkomst van het pand linksaf, ga vervolgens rechts de trap op en ga dan rechtsaf de gang in. 

Er is ook een lift in het pand, op de begane grond is deze achter de trap. Binnensportkleding is verplicht. 

 

Kantine 

Op de tweede verdieping (extra trap omhoog/met lift bovenste verdieping) heeft UTTC een eigen kantine. 

Hier is een bar en een keuken aanwezig voor een hapje en een drankje. 

 

Inschrijven 

Een inschrijving is pas definitief als de deelnemer zich per email aangemeld heeft bij rene@uttc.nl 

en het inschrijfgeld door UTTC ontvangen is. 

Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 7,50 per deelnemer. 

Het inschrijfgeld moet onder vermelding van de naam van de deelnemer en van de vereniging 

vooraf overgemaakt worden naar rekeningnummer NL63 INGB 0000 2344 02 ten name van UTTC te Utrecht. 

De uiterste aanmelddatum en de uiterste betaaldatum is dinsdag 31 maart 2020. 

Is het toernooi vol, dan vindt deelname plaats op basis van het moment van de definitieve inschrijving. 

 

 

Doe je mee? Heb je een vraag of opmerking over het Domstadtoernooi? Mail dan naar rene@uttc.nl 

Bezoek de website van UTTC http://www.uttc.nl  Volg UTTC op facebook 
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