Reglement OJTB
8 juli 2017 t/m 16 juli 2017, LTV Breukelen – Broekdijk Oost 45, Breukelen
Alvorens je je inschrijft voor het toernooi, is het verstandig dit toernooireglement door te lezen,
dat gehanteerd wordt tijdens dit toernooi. Voor dit toernooi geldt het KNLTB-toernooireglement.
Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 30 juni 2017, 23:59 uur.
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Algemeen
Het door de KNLTB goedgekeurde toernooi wordt gespeeld van maandag 10 juli t/m zondag 16
juli 2017. Met zondag 16 juli 2017 als finaledag. Er wordt gebruikgemaakt van het voorweekend
8 en 9 juli 2017.
Gespeeld wordt in de volgende leeftijdscategorieën: Rood 4-11 jaar enkel 1 / enkel 2 (geboren in
2006 tot 2013); Oranje 6-13 jaar enkel 1 / enkel 2 / dubbel (geboren in 2004 tot 2011); Groen 814 jaar enkel 1 / enkel 2 / dubbel (geboren in 2003 tot 2009); Geel JE / ME / JD / MD / GD 10 tot
en met 12 jaar (geboren in 2005 tot 2007); Geel JE / ME / JD / MD / GD 10 tot en met 14 jaar
(geboren in 2003 tot 2007); Geel JE / ME / JD / MD/ GD 11 tot en met 17 jaar (geboren in 2000
tot 2006).
Enkel toernooi: de partijen in het enkelspel worden volgens het pouleschema gespeeld. Na de
poulepartijen wordt verder gespeeld in het afvalschema.
Dubbel toernooi: de partijen in het dubbelspel worden volgens het pouleschema gespeeld. Na
de poulepartijen wordt verder gespeeld in het afvalschema.
De partijen worden als volgt gespeeld:
a. Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak (7) bij de
stand 6-6.
b. Een 3e set wordt gespeeld als een normale set.
c. De kleuren groen en oranje spelen om twee gewonnen sets tot 4. Bij een stand van 3-3 wordt
een tiebreak gespeeld. Bij rood wordt gespeeld tot 7 games.
Als de weersomstandigheden het noodzakelijk maken, kan de toernooileiding kiezen voor het
spelen van verkorte wedstrijden. Eventueel kan worden uitgeweken naar overdekte
accommodaties. De partijen worden dan als volgt gespeeld:
a. Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak (7) bij de
stand 6-6.
b. Een 3e set wordt gespeeld als super-tiebreak (10).

Inschrijving en acceptatie
6. De deelnemers dienen tijdens het toernooi, indien bij inschrijving geen beperkte beschikbaarheid
is opgegeven, onbeperkt beschikbaar te zijn. Tijdens het finaleweekend dienen alle spelers
volledig beschikbaar te zijn.
7. De toernooileiding behoudt het recht tot laten vervallen van categorieën, indien er onvoldoende
aanmeldingen zijn. Er dienen minimaal 3 spelers per categorie in te schrijven en je mag voor 3
onderdelen inschrijven, echter bij 3 onderdelen worden er geen verhinderingen geaccepteerd.
8. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de
KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak. Als dit wel gebeurt, wordt men voor beide
toernooi uitgesloten.
9. Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt €10,00 en voor het dubbelspel €7,50 p.p. Spelers
zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke rubriek waarin zij worden geaccepteerd te voldoen,
onafhankelijk van deelname. Het inschrijfgeld wordt via automatische incasso geïncasseerd.
Indien dit niet lukt is het mogelijk dat om inschrijfgeld gevraagd wordt bij aanvang van de eerste
wedstrijd.

Loting en aanvang
10. De plaatsing geschiedt op basis van de meest recente rating.
11. De loting vindt plaats in de week voorafgaande aan het toernooi. Alle deelnemers ontvangen
bericht omtrent het vastgestelde tijdstip van hun eerste wedstrijd. Speeltijden worden op zijn
laatst 12 juli 2017 verstuurd via de e-mail. Heb je na deze datum nog niets gehoord, dien je zelf
contact op te nemen met de toernooileiding via: ojtb@ltvbreukelen.nl. Daarna is een ieder
verplicht bij de toernooileiding te informeren naar het tijdstip waarop de volgende wedstrijd wordt
gespeeld. Speeltijden worden ook op de website www.toernooiklapper.nl gepubliceerd.
12. De wedstrijden worden dagelijks gespeeld van 09.00 t/m 18.00 uur. Als er uitgeweken moet
worden naar de avonduren dan zal alleen de categorie t/m 17 jaar spelen.
Accommodatie en organisatie
13. Het toernooi vindt plaats op 8 redcourt banen, die allen verlicht zijn. Indien nodig is het mogelijk
om uit te wijken naar een negende redcourt baan.
14. Alle wedstrijden worden gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen. De kleuren groen,
oranje en rood worden met speciale ballen gespeeld.
Overige bepalingen
15. Het is niet toegestaan om als niet-speler het veld te betreden wanneer een wedstrijd is
begonnen. Het is dan ook niet toegestaan om tijdens het toernooi op het bankje van het veld te
zitten.
16. Administratieve overtredingen worden middels de geldende KNLTB-regels afgehandeld.
17. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding, dit gebeurt
eventueel in overleg met de bondsgedelegeerde.
Contact toernooileiding:
Wedstrijdleidster:
Mevr. M.C. (Megan) Reitsma
Adres:
Broekdijk Oost 45, 3621 LM Breukelen
Telefoon:
0346-261226
E-mailadres:
ojtb@ltvbreukelen.nl
Bondsgedelegeerde: Mevr. J.M. (Janneke) Stoeltie

