WEDSTRIJDBEPALINGEN BE FAIR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SINGLE EN MIX
 Er wordt gespeeld volgens de regels van KNLTB, die zijn weergegeven in het wedstrijd- en toernooi
reglement. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. De sets worden gespeeld volgens het
tiebreak-systeem.


Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.befairtennis.nl / www.toernooiklapper.nl



De deelnemers kunnen inschrijven voor het damesenkelspel, herenenkelspel en/of het gemengd
dubbelspel. Hierbinnen zijn verschillende categorieën. De wedstrijdleiding behoudt het recht om
deelnemers in een passende (op niveau gebaseerde) poule te plaatsen.



Het toernooi start op maandag 2 juli en eindigt op vrijdag 13 juli 2018. De finales worden gespeeld
op vrijdag 13 juli 2018. Bij het verregenen van de vrijdagavond worden de finales op zaterdag 14 juli
2018 gespeeld.



De veteranencategorie (60+) zal dit jaar voor de tweede keer gespeeld worden en zal volgens
dezelfde regels worden afgewerkt.



Maximaal 2 onderdelen inschrijving per persoon.



Iedere deelnemer speelt minimaal twee wedstrijden per onderdeel.



De inschrijving sluit op zondag 24 juni 2018.



Het aanvangstijdstip van de wedstrijden is dagelijks gesteld op 19.30 met uitzondering van de
zaterdag(en).



Het uiterlijke aanvangstijdstip van een te spelen wedstrijd is gesteld op 22.00 uur. Na dit tijdstip
kunnen wedstrijden worden verplaatst.



De wedstrijdleiding behoudt de mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden of andere
calamiteiten in te grijpen, met als doel iedereen zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen.
Deelnemers worden hierbij geraadpleegd. Deelnemers dienen beslissingen van de wedstrijdleiding
te volgen.



Beschikbaarheid/Verhinderingen:
o Verhinderingen die niet van te voren zijn opgegeven worden met latere vermelding alsnog
toegevoegd.
o Maximaal één verhindering per week.
o Eventuele wijzigingen / extra verhinderingen dienen per mail
(tennisbefairclubkampioen@gmail.com) of aan de wedstrijdtafel te worden overlegd.
o Verhinderingen extra boven de norm/regels worden alleen goedgekeurd bij
overeenstemming tegenstander.
o Het niet opgeven van verhinderingen is in alle gevallen vervelend voor de organisatie en
tegenstander. Om die reden zullen beslissingen altijd nadelig zijn voor persoon die geen
verhindering had doorgegeven.
o Op de laatste twee speeldagen (donderdag 12 juli en vrijdag 13 juli) worden geen
verhinderingen geaccepteerd.
Zodra het toernooi is gestart (het eerste punt van het toernooi is gespeeld) kan er bij uitval in
overeenstemming met de wedstrijdleiding een vervanger worden gevonden.




Bij aankomst dienen deelnemers zich bij de wedstrijdleiding te melden.



Indien een deelnemer zich een half uur te laat meldt/niet op komt dagen zonder tegenbericht,
behoudt de wedstrijdleiding het recht om in overleg met de tegenstander hem/haar/koppel als
winnaar uit te roepen.



De prijsuitreiking is onderdeel van het toernooi en aanwezigheid daarbij wordt erg gewaardeerd. Dit
zal altijd plaatsvinden direct na afloop van de laatst gespeelde wedstrijd.

