Reglement
Bijzondere toernooibepalingen Sluipers Open 2017

1. De vereniging De Sluipers organiseert het door de KNLTB goedgekeurde Sluipers Open Toernooi 2016.
2. Er wordt gespeeld in de categorieën HE, DE, HD, DD en GD: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3.De startdatum tbv de categoriën 6, 7, 8 en 9 is zaterdag 26 augustus en de einddatum is zondag
3 september 2017.
De categoriën 2, 3, 4, 5 + 6 35+ (HD, DD,GD) en 7 35+ (HD, DD,GD) zullen gespeeld worden vanaf
maandag 04 september tot en met zondag 10 september 2017.
4. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan in enkele of alle categorieën besloten worden in poules
te spelen, met daarna eventueel een afvalsysteem.
5. Deelnemers kunnen per toernooiweek maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Wanneer voor 2
onderdelen is ingeschreven wordt voor het voorweekend geen verhindering geaccepteerd. Indien bij
inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. In het
finale weekend is er geen verhindering toegestaan.
6a. Bij een minimum aantal van 4 inschrijvingen zal een onderdeel altijd worden gespeeld.
6b. In afwijking van het bepaalde in 6a. geldt, dat als er geen categoriespelers, danwel dubbelspelparen
waarvan ten minste 1 speler een categoriespeler is, hebben ingeschreven, het aangekondigde onderdeel
niet gespeeld hoeft te worden als er een aansluitend lager onderdeel wordt georganiseerd.
7. Per speelweek is het minimum aantal partijen bepaald op 60.
8. Per speelweek is het maximum aantal partijen is vastgesteld op 240.
9. Bij overschrijding van het maximum aantal partijen geldt dat de uitloting gebeurt op basis van te veel
verhinderingen of 2 onderdelen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen deelnemen.
10. Indien uw inschrijving niet wordt aanvaard vanwege overschrijding van het maximum aantal partijen
hoort u dit uiterlijk 1 week voor aanvang via mail of telefoon, waarna de kosten van deelname wordt
gerestitueerd..
11. De inschrijving sluit op vrijdag 11 augustus om 22.00 uur, tenzij het maximum aantal partijen eerder
is bereikt.
12. Het inschrijfgeld bedraagt: € 10,00 per persoon voor het enkelspel en € 10,00 per persoon voor het
dubbelspel. Inschrijvers zijn verplicht het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen te
voldoen, onafhankelijk van het deelnemen. Het innen van de inschrijfgelden vindt plaats via automatische
incasso 2 dagen na de inschrijfsluitingsdatum.

13. De wedstrijden worden gespeeld op 6 gravel-, en mogelijk 2 kunstgrasbanen van TC de Sluipers.
Locatie: Oud Reeuwijkseweg 3, 2811 KB Reeuwijk.
14. Op zaterdag en zondag starten de wedstrijden in principe om 09:00 uur. Maandag- t/m vrijdagavond
starten de eerste wedstrijden in principe om 17.00 uur.
Op (de finale)zaterdag duren de wedstrijden tot circa 20.00 uur en de finale zondag is de eindtijd gepland
om 18.00 uur.
15. De wedstrijdleiding streeft ernaar geen nieuwe wedstrijden te starten na 22:30 uur.
16. Deelnemers ontvangen alleen voor hun eerste wedstrijd een oproep, telefonisch of per e-mail.
Daarna kunt u www.toernooi.nl raadplegen.
17. Deelnemers dienen zich 15 minuten vóór aanvang van hun geplande wedstrijdtijd te melden bij de
toernooileiding. Na afroep door of namens de toernooileiding dient een speler binnen 15 minuten
speelklaar op de baan te staan.
18. Per onderdeel zal minimaal 1 prijs beschikbaar worden gesteld.
19. Een deelnemer is verplicht, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel en
eventueel op kunstgras en tijdens de wedstrijden gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
De kledingreclamecode is niet van toepassing.
20. Complete en persoonlijke inschrijvingen (ook voor dubbelspelen) worden uitsluitend via internet:
www.toernooi.nl geaccepteerd.
21. Voor dit toernooi geldt het toernooireglement van de KNLTB.
22. Deelnemers moeten lid zijn van de KNLTB en in het bezit zijn van een geldige ledenpas die door de
toernooileiding vóór het spelen van hun eerste partij wordt gecontroleerd aan de hand van de
inschrijfgegevens.
23. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de
weigering bij de toernooileiding vernemen.
24. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets. Bij de stand 6-6 wordt in iedere set een
traditionele tiebreak gespeeld (tot 7).
24b. Door (weers)omstandigheden (van welk aard ook) kan de toernooileider met toestemming van de
bondsgedelegeerde besluiten een of meerdere onderdelen, alle op een bepaalde dag (resterende)
geplande partijen bekorten door toepassing van korte sets en/of beslissende wedstrijd tie-break tot en
met 7 of 10 punten en/of Beslissend Punt Systeem. (artikel 18 lid 8 en 9)
25. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen.

26. In de avonduren zal er zo nodig bij kunstlicht gespeeld worden.
27. Het voorweekend mag de toernooileiding gebruiken voor wedstrijden. Een opgegeven verhindering
in het voorweekend geldt niet als officiële verhindering.
28. Indien noodzakelijk wordt er uitgeweken naar andere tennisparken en hallen met andere
ondergronden.
29. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Tennispark TC de Sluipers: Oud Reeuwijkseweg 3,

2811 KB Reeuwijk

Telefoon clubhuis: 0182 393385
Wedstrijdinfo: www.toernooi.nl
Toernooiinfo: www.de sluipers.nl/tennis/de-sluipers-open/
Facebook: desluipers
Email: otc@desluipers
Wedstrijdleider: Steffi Pfauth
Bondsgedelegeerde: Cor Lange

