Reglement Oliebollen toernooi De Wildenhorst 2017
Het toernooi wordt gehouden van woensdag 27 december tot in principe zaterdag 30
december 2017. Indien het aantal inschrijvingen groot is kunnen de finales pas zondag
31 december worden gespeeld.

Het dragen van tennisschoenen met zwarte zolen is absoluut
verboden
1. Minimum leeftijd voor heren is 50 jaar voor dames 45 jaar.
2. Er worden alleen dubbels gespeeld in de categorieën dames- , heren-, en
gemengd dubbel.
3. Bij de indeling van de poules wordt rekening gehouden met ongeveer gelijke
speelsterkte.
4. Per categorie worden minimaal 3 partijen van een uur gespeeld.
5. Voor de wedstrijden gelden de reglementen van de KNLTB 2017.
6. De maximale inspeeltijd bedraagt 5 minuten.
7. Er wordt gespeeld van 10.00 uur tot 17.00 uur.
8. Er wordt gespeeld op 12 indoor tapijtbanen.
9. Bij overschrijding van het maximaal aantal in te delen inschrijvingen wordt
gekeken naar de volgorde van aanmelding.
10. De inschrijving sluit donderdag 14 december om 20.00 uur.
11. Wordt uw inschrijving geweigerd dan ontvangt u hiervan bericht voor 22
december 2017.
12. Na de indeling ontvangt u bericht via e-mail. Heeft u op 23 december geen
bericht ontvangen neem dan contact op met de wedstrijdleiding.
13. U kunt verhinderingen opgeven. Maximaal twee dagdelen indien men één
categorie speelt en één dagdeel als men twee categorieën speelt.
14. Deelnemers dienen zich 15 minuten voor de aanvang van hun wedstrijd te
melden bij de wedstrijdleiding. Indien u of uw partner op het tijdstip van aanvang
van de wedstrijd niet aanwezig bent dan kan de partij aan de tegenstanders
gewonnen worden gegeven.
15. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- per categorie per persoon. Bij inschrijving voor
twee categorieën bedraagt het inschrijfgeld € 27,50 per persoon.
16. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de eerste partij te worden voldaan bij
de wedstrijdleiding.
17. Correct gedrag op de baan, tenniskleding en goed schoeisel zijn vereist.
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding
Jaap van Dijk
Pim Snaterse
Peter Harte

