WEDSTRIJDBEPALINGEN OPEN JEUGDTOERNOOI TVHOOFDDORP 2017
zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april 2017
1. De wedstrijden, waarvoor de reglementen van de KNLTB 2017 gelden, worden
gehouden voor KNLTB leden en spelers met een geldige KNLTB ledenpas in de
leeftijd t/m 18 jaar.
2. Er kan voor de volgende categorieën worden ingeschreven: enkelspel en
meisjes/jongens dubbel in: GROEN (8 t/m 14jr); 10t/m 12jr ; 11 t/m 14jr; 11 t/m
16jr; 11 t/m 18jr.
3. Je kunt je inschrijven voor maximaal 2 onderdelen.
4. De categorie GROEN wordt in poules gespeeld, gevolgd door een afvalschema. Bij
de overige categorieën en onderdelen is dit afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Anders worden deze onderdelen direct via een afvalschema verwerkt met indien
mogelijk een verliezersronde.
5. Voor dubbelspel moeten beide spelers zelf inschrijven.
6. Bij minder dan 4 inschrijvingen voor een onderdeel komt dat onderdeel te vervallen.
7. Bij deelname aan 2 onderdelen mag hoogstens 1 dagdeel als verhindering worden
opgegeven. Bij 1 onderdeel mag je maximaal 3 dagdelen verhinderd zijn. Een
toernooidag bestaat uit 3 dagdelen: van 09:00–12:00, van 12:00–15:00 en van
15:00–19:00 u. Voor woensdag 26 april zijn alleen verhinderingen tot 12:00uur
toegestaan. Op donderdag 27 april (Koningsdag) zal alleen gespeeld indien dit
noodzakelijk is. Vrijdag 28 april zijn geen verhindering mogelijk. Dubbels mogen
samen 3 dagdelen verhinderd zijn, als dat hun enige onderdeel is, anders maximaal
2.
8. Het maximum aantal wedstrijden is 310.
9. Je kunt inschrijven via de link onderaan een uitnodiging of via de website.
10. De inschrijving sluit op zondag 16 april om 24:00 u. of eerder als het maximale
aantal wedstrijden is bereikt. Als je niet mee mag doen hoor je dat uiterlijk 16 april
met de reden.
11. Als het maximale aantal deelnemers is bereikt worden de volgende regels voor
deelname toegepast: volledig ingevulde inschrijving, volgorde van inschrijving,
uitloten van deelname in hogere leeftijdscategorie.
12. Het inschrijfgeld bedraagt: € 8,00 per onderdeel. Het bedrag wordt bij aanmelding
voor de eerste wedstrijd aan een toernooicommissielid betaald.
13. Iedereen krijgt per email (indien geen e-mailadres: telefonisch) een oproep voor de
eerste partij(en). De tijden voor de vervolg partijen krijg je ook per e-mail én staan op
de website. Je bent zelf verplicht jouw speeltijden in de gaten te houden!
14. Terugtrekking na maandag 17 april kan leiden tot registratie van de deelnemer in het
bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de commissie administratieve
overtreding.
15. De wedstrijden worden gespeeld op gravelbanen. Als de buitenbanen door
weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn, kan de wedstrijdleiding besluiten op de
4 tapijtbanen van de Dik Tromhal verder te spelen. Daar moeten de spelers schone
(binnen)schoenen dragen.
16. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van de
tiebreak bij de stand 6-6 in elke set. Als de omstandigheden het vereisen, worden in
overleg met de bondsgedelegeerde, verkorte wedstrijden gespeeld.
17. De laatste wedstrijden worden om 18:00 uur gepland. Je bent niet verplicht om na
18:30 uur een wedstrijd te beginnen.
18. Elke deelnemer moet zich een kwartier voor aanvang van zijn wedstrijd melden bij
de wedstrijdleiding.
19. Deelnemers spelen voor eigen medische verantwoording. Je bent niet verplicht meer
dan drie wedstrijden op een dag te spelen.
20. Bij deelname aan een ander KNLTB toernooi in dezelfde week word je uitgesloten
van deelname aan beide toernooien.

21. Het dragen van correcte tenniskleding is verplicht.
22. In de categorie GROEN wordt gespeeld met de groene bal. In de overige categorieën
met gas gevulde ballen gele ballen.
23. Bij elk onderdeel wordt een eerste en een tweede prijs beschikbaar gesteld.
24. In gevallen waar deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
wedstrijdleiding
Bas Klijn
telefoon vóór aanvang
van het toernooi:
0643422038

Inlichtingen
basklijntennis
@gmail.com
inschrijven
website:
www.basklijntennis.nl

adres+tel. tijdens
toernooi

bondsgedelegeerde
M.Overing-van Bilsen

Prins Hendriklaan 35
Hoofddorp
023-5617046

