Bijzondere wedstrijdbepalingen BTH
toernooien 2016
1. De aangeboden onderdelen zijn: herendubbel, damesdubbel, gemengd dubbel.
2. Junioren zijn geboren in 2001 of later en hebben in het kalenderjaar 2016 de 16-jarige leeftijd
dus nog niet bereikt.
3. Afhankelijk van de inschrijvingen worden de wedstrijdbepalingen opgesteld. Uitgangspunt is
dat er wordt gespeeld om twee gewonnen tiebreaksets. De derde set wordt gespeeld als
wedstrijd tiebreak (tiebreak tot 10).
4. Er wordt gespeeld met de Dunlop stage 2 bal (oranje bal, officiële beachtennisbal).
5. Per wedstrijd worden drie ballen beschikbaar gesteld.
6. Er wordt gespeeld met beachtennisrackets.
7. De spelregels van beachtennis zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op
www.knltb.nl/beachtennis
8. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich sportief gedragen (fair play).
9. Bij discussie over toepassing van de reglementen behoudt de wedstrijdleiding het recht voor
hierover een uitspraak te doen.
10. Inschrijving voor het NK Beachtennis gebeurt via www.toernooiklapper.nl.
11. Van een deelnemend koppel dienen beide spelers in te schrijven.
12. Verhinderingen voor de speeldag zijn niet toegestaan.
13. Deelname aan het toernooi kost €15,- per persoon.
14. Betaling kan alleen met een eenmalige machtiging (automatisch incasso) bij inschrijving.
15. Terugtrekken voor het toernooi dient schriftelijk te gebeuren 3 dagen voor de aanvang van het
toernooi. Na deze termijn wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
16. Foto’s en video’s die worden gemaakt, worden gebruikt voor BTH doeleinden (website,
presentaties, persberichten, etc.).
17. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het toernooi.
18. Van de deelnemers wordt minimaal een redelijke conditie verwacht, waarbij fysieke
inspanning (meerdere wedstrijden in één weekend) geen belemmering oplevert voor zijn/haar
functioneren.
19. Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat er aanpassingen moeten worden gemaakt
in de reglementen van het toernooi, dan behoudt de toernooiorganisatie zich het recht voor
aanpassingen aan te brengen en toe te passen. Er is geen indoorlocatie beschikbaar voor het
evenement.
20. Vragen over de wedstrijden kunnen worden gestuurd naar tim@beachtennisholland.nl
21. Tijdens het evenement is de wedstrijdleiding bereikbaar op 06 -48189767.

