Wildenhorst Open Jeugd Nieuwjaarstoernooi 2017
Van 2 januari 2017 t/m 8 januari 2017
1.

Het toernooi is goedgekeurd door de K.N.L.T.B. en wordt gespeeld overeenkomstig de
bepalingen van het Toernooireglement (TR) van de K.N.L.T.B.

2.

Inschrijven is mogelijk in de volgende rubrieken: Meisjes Enkel, Jongens Enkel,
Meisjes Dubbel en Jongens Dubbel in de leeftijdscategorieën: 10 t/m 12 jaar MET
GROENE BAL geboren in 2005 t/m 2007, 11 t/m 12 met GROENE BAL geboren in
2005 en 2006, 11 t/m 14 geboren in 2003 of later, 11 t/m 17 geboren in 2000 of later.

3.

De deelnemers moeten lid zijn van de K.N.L.T.B. of houder zijn van een bondskaart.

4.

Inschrijving is mogelijk voor twee onderdelen. Je dient dan wel volledig beschikbaar te
zijn deze week.

5.

Voor het finaleweekend worden geen verhinderingen geaccepteerd. Voor maandag tot
en met vrijdag wordt niet meer dan 1 verhindering geaccepteerd. Verhinderingen
worden echter uitsluitend geaccepteerd voor zover de verhindering het verloop van het
toernooi niet onmogelijk maakt en/of voor zover deze de belangen van andere
deelnemers niet schaadt, een en ander naar het oordeel van de wedstrijdleiding.

6.

Het maximum aantal door de wedstrijdleiding te aanvaarden partijen bedraagt 300

7.

Inschrijven gaat online via www.toernooiklapper.nl

8.

De inschrijving sluit 27 december 2016 om 20.00 uur.

9.

Bij overschrijding van het maximum aantal te spelen partijen hebben de vroegst
ingezonden en volledig ingevulde inschrijvingen in beginsel voorrang, hoewel de
wedstrijdleiding zicht het recht voorbehoud om, gelet op een goede verdeling van het
aantal deelnemers per rubriek, een andere keuze te maken.

10.

Diegenen van wie hun inschrijving niet is geaccepteerd, worden hiervan uiterlijk 28
december 2016 op de hoogte gebracht.

11.

De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid om in het geval er te weinig inschrijvingen
zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie, deze inschrijvingen samen te voegen met de
inschrijvingen van een aansluitende leeftijdscategorie (artikel III-56 lid 1 sub b).

12.

Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 12,50. Het inschrijfgeld voor het
dubbelspel bedraagt € 10,- per persoon.

13.

Het inschrijfgeld kan alleen worden betaald via een automatische incasso.

14.

Alle rubrieken worden in beginsel gespeeld volgens het afvalsysteem. De
wedstrijdleiding behoudt zich echter het recht voor om, na toestemming van de
bondsgedelegeerde, te besluiten om bepaalde rubrieken te verspelen in poulevorm.

15.

Het toernooi wordt gespeeld op 12 indoor tapijt banen op de Wildenhorst.

16.

Er zal worden gespeeld om 2 gewonnen sets, met een tie-break op de stand 6-6 per set.
Bij een te hoog aantal deelnemers kan de wedstrijdleiding bepalen om een 3e set als
Super tie-break te gaan spelen.

17.

Alle wedstrijden worden gespeeld bij 40-gelijk met een beslissend punt waarbij de
ontvanger bepaald vanaf welke kan er wordt geserveerd.

18.

Doordeweeks beginnen de wedstrijden om 08.30 uur of om 10.00 uur en is de laatste
ronde om 16.00 uur.

19.

Alle deelnemers worden via de mail bericht over het tijdstip van hun eerste wedstrijd.
Daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de
volgende te spelen wedstrijd.

20.

Er wordt gespeeld met K.N.L.T.B. goedgekeurde gele Wilson US Open ballen. Bij het
onderdeel t/m 10 en 12 jaar wordt er gespeeld met een groene stip bal van het merk
Dunlop

21.

Tijdens het toernooi zal het strafpuntensysteem (SPS) worden toegepast.
Administratieve overtredingen worden gemeld bij de K.N.L.T.B.

22.

Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang van zijn wedstrijd
aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding. Neem voldoende
reistijd.

23.

In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of het K.N.L.T.B. toernooireglement (TR)
niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding met inachtneming van het bepaalde in artikel
III-42 WTR.

Wedstrijdleiding:
Bondsgedelgeerde:

Jerome Könst
mw.M.D.A.Overing-vanBilsen

Adres: Tenniscentrum de Wildenhorst
Sloterweg 301
1171 VB Badhoevedorp
020-6597307
Info@wildenhorst.nl

TEL: 023-5611440
TEL: 023-5847903

