Blank Sport Winter Tennis Toernooi
2015 (2 t/m 8 februari 2015)
1. Voor dit open toernooi geldt het wedstrijd- en toernooireglement van de
KNLTB (TR 2014).
2. Deelnemers/-sters moeten lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten
vereniging. De controle op speelsterkte vindt geautomatiseerd plaats.
3. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (in alle sets '6-6' Tie-break).
4. De wedstrijdleiding is gerechtigd onderdelen te laten vervallen of bij grote
inschrijvingen het aantal deelnemers te beperken. De Wedstrijdleiding houdt
zich het recht voor, onderdelen in poules te laten spelen. Het maximum aantal
partijen is vastgesteld op maximaal 180. Deelnemers/-sters kunnen maximaal
voor twee rubrieken inschrijven.
5. Indien bij inschrijving geen beschikbaarheid is opgegeven wordt de
deelnemer/-ster geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de
deelnemer/-ster beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi (za 31
januari en zo 1 februari 2015), kan hij/zij de beschikbaarheid alleen herroepen
als hij/zij verplichting heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande
toernooiweek. Verhinderingen die niet op het inschrijfformulier kenbaar zijn
gemaakt, worden niet meer geaccepteerd. Verhinderingen kunnen tot aan
sluitingstijd worden aangepast.
6. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de
gronden van weigering bij de wedstrijdleiding vernemen.
7. De inschrijving voor het toernooi sluit op do 19 januari 2015 23:59 uur of
zoveel eerder als het aantal inschrijvingen gerelateerd aan het maximum aantal
partijen heeft bereikt.
8. Terugtrekken van een inschrijving voor deelname aan het toernooi mag tot
uiterlijk 19 januari 2015 23.59 uur en dient schriftelijk te geschieden. Niet
reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de
deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de Commissie
Administratieve Overtredingen.
9. Slechts voor uw eerste partij ontvangt u een schriftelijke oproep via E-mail.
Vervolgpartijen verneemt u op het toernooi zelf of worden per e-mail verstuurd.
10. Bij uitloting krijgt u bericht voor 25 januari 2015.

11. De wedstrijden worden door de week vanaf 18.00 uur en in het weekend
vanaf 09.00 uur gespeeld op de 4 tapijtbanen van Sportcentrum WestFriesland, Breeuwhamer 21, De Goorn telefoon 0229- 541751. De laatste partij
wordt gepland om 22.00 uur.
12. Er worden per onderdeel 2 prijzen ter beschikking gesteld.
13. De kosten van deelname bedragen € 10 per persoon per onderdeel. De
deelnemers zijn verplicht het totaal inschrijfgeld te voldoen via het systeem
van automatische incasso, tegelijk met de digitale inschrijving worden daarbij
tevens geacht schriftelijke machtiging te hebben verleend aan TV Apollo
(organisator Blank Sport Winter Tennistoernooi). Inschrijvers/-sters zijn
gehouden het inschrijfgeld voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen te
voldoen, onafhankelijk van deelname. Er wordt op basis van
VERHINDERINGEN uitgeloot en vervolgens op basis van deelname aan andere
onderdelen.
14. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde ballen. Er wordt gespeeld met
gele Tecnifibre XLD ballen.
15. Een deelnemer/-ster is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste
tennisschoeisel te dragen voor het spelen op tapijt (geen zwarte zool), gekleed
te gaan tijdens de wedstrijden in algemeen aanvaarde tenniskleding.
16. De deelnemer/-ster is verplicht tenminste 15 minuten voor het begin van
zijn/haar wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
17. Verhinderingen voor het finaleweekend van 7 en 8 februari 2015 worden
niet geaccepteerd.
18. Tijdens het toernooi is de reclamecode niet van toepassing.
19. In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de
wedstrijdleiding.
Wedstrijdleider: Arjen de Vries
Bondsgedelegeerde: Wim Passtoors

