Reglement ’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit 2017-2018

’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit
Een initiatief van Kees Tammens, met ondersteuning van
Monique en Hans Melchers
Het ’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit (JTC) is een cyclus van toernooien, zowel
jeugd- als open evenementen. Jeugdbridgers kunnen daarin punten (JTCpunten) scoren voor een afzonderlijk klassement. Er zijn klassementen voor
junioren en aspiranten, en aparte prijzen voor pupillen. Aan het eind van het
seizoen winnen de zes hoogst geëindigde junioren en vier aspiranten mooie
prijzen:

#1
#2
#3
#4
#5
#6

Junioren
€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

Aspiranten
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

Naast de prijzen biedt het JTC vaak extra kortingen op het inschrijfgeld van
open toernooien. Of en welke korting geldt zal vermeld worden op
www.jeugdbridge.nl. Om korting te ontvangen dienen spelers het gevraagde
inschrijfgeld te voldoen en vervolgens een mail te sturen aan Kees Tammens
om een deel hiervan terug te krijgen.
Welke toernooien vallen onder het JTC kun je zien in de jeugdkalender. Spelers
dienen zich zelf in te schrijven voor evenementen.
Aan het eind van het jaar wordt het JTC afgesloten met een wedstrijd in de
bridgeboerderij van ’t Onstein. Hier zal ook de JTC-prijsuitreiking plaatsvinden.

Reglementen
Leeftijd
1. Junioren en aspiranten die halverwege het seizoen te oud worden voor
hun categorie (spelers geboren na 1 januari 1992 resp. 1997) mogen het
hele JTC 2016-2017 voltooien binnen die categorie.
2. Pupillen verdienen geen punten binnen het JTC. Aspiranten/junioren die
met pupillen spelen kunnen wel punten verdienen.
Scoreberekening
1. Voor het eindklassement tellen voor de junioren alleen de zeven beste
resultaten mee; voor de aspiranten alleen de vijf beste.
2. Het aantal te winnen punten wordt per toernooi vastgesteld en van
tevoren gepubliceerd op www.jeugdbridge.nl.
3. De punten voor “gemengde” paren worden als volgt berekend:
Jeugd + niet-jeugd:
de jeugdspeler krijgt 75% vd punten voor zijn
klassement
Junior + aspirant:
de junior krijgt 100% vd juniorenpunten; de
aspirant krijgt 75% vd aspirantenpunten
4. De punten voor “gemengde” viertallen worden als volgt berekend:
3 jeugd + 1 niet-jeugd:
jeugd krijgt 75% vd punten
3 junioren + 1 aspirant:
telt als juniorenteam (dus juniorenpunten): junioren 100%; aspirant 75%
2 junioren + 2 aspiranten: telt als juniorenteam (dus juniorenpunten): junioren 100%; aspiranten 75%
1 junior + 3 aspiranten:
telt als aspirantenteam (dus aspirantenpunten): junior 100%; aspiranten 100%
2 of meer niet-jeugd:
telt niet mee voor het JTC

