Bijzondere toernooibepalingen van het 13e Open All-In Voorjaars Jeugdtoernooi
Algemeen
1. Tennisschool All-In organiseert dit door de KNLTB goedgekeurde open toernooi van maandag 23 februari t/m
zondag 1 maart 2015.
2. Voor dit toernooi geldt het KNLTB Toernooireglement.
HET KIDS EVENT:
3. Op zondag 22 februari vindt het Rood/Oranje Kidsevent plaats voor alle kids van 6 t/m 11 jaar.
4. Tijdens het event op zondag 22 februari wordt gespeeld in de volgende onderdelen: Rood voor kids van 6 t/m
9 jaar geboren in 2006 t/m 2009. Oranje voor kids van 8 t/m 11 jaar geboren in 2004 t/m 2007.
De leraar en/of de jeugdcommissie van je vereniging weet aan welke onderdeel je mag/kunt deelnemen.
5. Deelnemers aan het Kids event behoeven (nog) geen lid te zijn van een vereniging of de KNLTB.
HET OPEN WEEKTOERNOOI:
6. Tijdens het weektoernooi van maandag t/m zondag wordt gespeeld in de volgende onderdelen: Groen voor
kids van 10 t/m 12 jaar geboren in 2003 t/m 2005. JE en ME 11 t/m 12 jr. (geboren in 2003 en 2004); JE en
ME 11 t/m 14 jaar (geboren in 2001 of later); JE en ME 11 t/m 17 jr. (geboren in 1998 of later);
7. Deelnemers hieraan zijn verplicht lid te zijn van een tennisclub en dus ook van de KNLTB.
Inschrijving en acceptatie
8. Inschrijving is alleen digitaal mogelijk op www.toernooiklapper.nl, te bereiken via de link op
www.all-insports.nl en www.tvhoorn.nl.
9. Men mag voor maximaal 2 onderdelen inschrijven.
10. De inschrijving voor het toernooi sluit op dinsdag 17 februari 2015 om 22.00 uur.
11. De deelnemers dienen deze vakantieweek volledig beschikbaar te zijn. Er zijn maximaal 2 verhinderingen
mogelijk indien deze van te voren bij inschrijving zijn opgegeven.
12. Op vrijdag 26 februari en in het finaleweekend (27 februari t/m 1 maart) zijn er geen verhinderingen mogelijk.
13. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB
goedgekeurd toernooi in dezelfde week (week 9). Als dit wel gebeurt, wordt men voor beide toernooien
uitgesloten.
14. Acceptatie voor het toernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van binnenkomst.
15. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,- per onderdeel. Voor het Kids-event bedraagt dit € 7,50. Het verschuldigde
bedrag wordt na acceptatie geïncasseerd via een eenmalige incasso. Bij inschrijving dient u hiermee akkoord
te gaan en het juiste IBAN-bankrekeningnummer te vermelden.
16. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke onderdeel waarin zij worden geaccepteerd te voldoen,
onafhankelijk van deelname.
17. Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi middels een
walk-over of opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen. Dit formulier is te downloaden via de
website van de KNLTB. De speler levert voor het einde van het toernooi een volledig ingevuld formulier in bij
de toernooileiding.
Loting en aanvang
18. De loting vindt plaats op woensdag 18 februari op basis van de meest actuele rating (DSS).
19. Bij minder dan 3 inschrijvingen per onderdeel gaat het onderdeel niet door.
20. Voor de eerste partij ontvangt de speler een e-mailbericht . Vervolgpartijen verneemt de speler tijdens het
toernooi.
21. Een deelnemer dient zich voor de eerste partij aan te melden en de ledenpas op verzoek van de
toernooileiding te tonen ter identificatie.
22. Een deelnemer dient zich tenminste 15 minuten voor aanvang van elke partij te melden bij de toernooileiding.
Aanbeveling: Neem voldoende reistijd in verband met mogelijke verkeersopstoppingen dan wel met het
kiezen van de verkeerde route.
23. Indien je je te laat aanmeldt beslist de toernooileiding wat er gebeurt met de desbetreffende partij.
24. Er kunnen per deelnemer 2 partijen per dag/per onderdeel gepland worden.
25. De partijen kunnen dagelijks om 09.00 uur beginnen.
26. De laatste partijen beginnen niet later dan: t/m 12 jr. 18.00; t/m 14 en 17 jr. 19.00 uur.
Wedstrijden
Kids-event
27. Rood wordt gespeeld op een miniveld met rode ballen om 2 gewonnen tiebreaks (7)
28. Oranje wordt gespeeld op een ¾ veld met oranje ballen om 2 gewonnen verkorte sets (4)
29. De kinderen spelen volgens de Kids-tennisregels een aantal verkorte partijen onder begeleiding van een
toernooileider.
30. Alle kinderen dienen deze zondagmiddag vanaf 12.30 uur aanwezig en volledig beschikbaar te zijn.
Open weektoernooi
31. In het weektoernooi wordt eerst in een poulesysteem gespeeld. Bij meerdere poules spelen de poulewinnaars
verder in een afvalschema.

32. Alle partijen duren één uur, en wel als volgt:
 5 minuten inspelen
 Bij het 1e fluitsignaal start de eerste set en worden de games doorgeteld
 Een game is begonnen als de eerste opslag gespeeld is
 In elke game wordt bij 40-gelijk om één beslissend punt gespeeld, waarbij de ontvanger bepaalt vanaf
welke kant wordt geserveerd (BPS)
 Na ca. 25 minuten, bij het 2e fluitsignaal, wordt de game, die aan de gang is, uitgespeeld. Je onthoudt de
uitslag van de 1e set
 Vervolgens wordt van kant gewisseld en start de 2e set
 Bij het 3e en laatste fluitsignaal wordt de game, die aan de gang is, uitgespeeld en is de partij ten einde
 Indien echter de totaal uitslag van de partij gelijk is (totaal aantal games van 1 e en 2e set samen) wordt
nog één beslissende game gespeeld
 De winnaar is degene die het meest aantal games heeft gewonnen in 1 e en 2e set samen
 Er wordt tijdens de set tussen de games niet gerust en ook niet van kant gewisseld.
 Bij het 2e fluitsignaal wordt er van speelhelft gewisseld en mag er 2 minuten worden gerust.
Accommodatie en organisatie
33. Gespeeld wordt op de overdekte tapijtbanen van Sportcentrum Hoorn aan de Holenweg te Hoorn.
34. Maak je gebruik van een navigatiesysteem, vul dan in Wabenstraat en rij door tot voorbij Zwembad de
Waterhoorn.
35. Gespeeld wordt met gele Wilson US Open tennisballen. De leeftijdscategorie Groen van 10 t/m 12 jr. speelt
met groene ballen.
36. De toernooileider is: Wim Huibers, tel. 06-12979244; wm.huibers@quicknet.nl.
37. De bondsgedelegeerde is: Leen Plokkaar, tel. 06-21286579; l.plokkaar@quicknet.nl
38. Het telefoonnummer van Sportcentrum Hoorn is: 0229-216855.
Overige bepalingen
39. Een deelnemer is verplicht om het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op tapijtbanen.
40. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de administratieve
overtredingen (AO) zijn van toepassing.
41. In geval waarin deze bepalingen en het KNLTB Toernooireglement niet voorzien, beslist de toernooileiding.

