Uitnodiging 41e INTERNATIONALE TAFELTENNISTOERNOOI
Eindhoven, 16 oktober 2018
Beste sportvrienden,
We zijn weer terug! Dit jaar organiseert de Eindhovense studententafeltennisvereniging
TAVERES voor de 41e keer een internationaal studententafeltennistoernooi voor
studenten uit heel Europa. Dit is het grootste studententafeltennistoernooi van Europa en
is toegankelijk voor spelers van alle niveaus. Naast toptafeltennis staat in dit weekend
natuurlijk ook de gezelligheid centraal door middel van een groot feest. Deze unieke
combinatie heeft de afgelopen keren garant gestaan voor een succesvol toernooi.
Deelname staat open voor alle studenten in Europa! Hoewel het toernooi voornamelijk si
gericht op studenten, is het ook mogelijk voor niet-studenten om mee te doen.
Het toernooi zal plaatsvinden in het weekend van 11 en 12 mei. Er is de mogelijkheid om
vrijdagavond 10 mei al aan te komen en in Eindhoven te overnachten; de wedstrijden zelf
beginnen op zaterdag om 09:00 en eindigen zondag rond 17:00.
Op zaterdag wordt er een gemengd teamtoernooi gespeeld in teams van twee. Opgeven
kan als team, maar ook individueel. In dat laatste geval zorgen wij voor een partner. Op
zaterdagavond wordt een feest georganiseerd.1 Op zondag wordt er individueel gespeeld
in een dames- en een herentoernooi. Dames mogen ook deelnemen aan het (individuele)
herentoernooi. Mochten er te weinig inschrijvingen zijn voor het damestoernooi, dan
zullen beide toernooien samengevoegd worden tot één gemengd toernooi. Het is ook
mogelijk alleen zaterdag of zondag mee te doen. Ook is het mogelijk om een aantal nietspelende coaches/supporters mee te nemen.
Het toernooi vindt plaats in het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit
Eindhoven (O.L. Vrouwestraat 1 te Eindhoven). Overnachten kan in het sportcentrum van
de TU Eindhoven. Wij verzoeken jullie daarom ook een eigen slaapzak en
luchtbed/matras o.i.d. mee te nemen. Ook eventuele coaches/supporters slapen in het
sportcentrum. Wie liever niet in de sporthal slaapt, mag ook een tent opzetten op het
grasveld op het universiteitsterrein.
Inschrijven kan via onze website, www.taveres.nl/itt-subscribe. De inschrijving sluit op 19
april 2019. De totale kosten voor het hele toernooi, incl. overnachtingen, ontbijt en
toegang tot het feest bedragen € 17,50,- per speler voor één dag, € 30,- per speler voor
twee dagen en € 17,50- per coach/supporter (ongeacht het aantal dagen). Lunch en diner
zijn hierbij dus niet inbegrepen. Lunch kan in de kantine van het sportcentrum worden
gekocht. Bij de inschrijving is er ook de mogelijkheid om een speciaal voor dit toernooi
ontworpen ITT-shirt te bestellen voor € 7,50. Op het toernooi zelf zullen er nog maar een
paar extra T-shirts te verkrijgen zijn. Betaling vindt plaats bij het bestellen van de tickets.
Na de inschrijving zal een bevestiging met nadere gegevens worden toegezonden. Het
heeft geen zin om te komen zonder bevestiging van de inschrijving. Als er problemen zijn
met bijvoorbeeld de inschrijving, neem dan contact op itt2019@taveres.nl.
Hopende jullie op het toernooi te kunnen begroeten, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Weijts
Secretaris
Namens het 53e bestuur der E.S.T.T.V. TAVERES
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Tijdens het ITT zullen wij geen alcohol schenken aan deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar.

