Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen
Bathse Kreek
1. Op de finaledag dient u de gehele dag beschikbaar te zijn.
2. U dient er rekening mee te houden dat u eventueel twee wedstrijden op één dag moet spelen,
zeker indien u zicht voor twee onderdelen inschrijft. Dit geldt ook voor het afvalschema &
finales.
3. Iedere deelnemer dient tenminste één kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
4. Als een wedstrijd niet kan worden gespeeld doordat 1 van de spelers een blessure heeft, mag
die wedstrijd niet meer uitgesteld worden. Kan een speler 1 of meer partijen niet spelen door
een blessure, dan komen alle eerder gespeelde partijen van die speler te vervallen en kan hij/zij
dus niet meer deelnemen aan de vervolg ronden.
5. Indien een wedstrijd tijdens het spelen afgebroken moet worden ivm. een blessure, heeft de
tegenstander deze partij gewonnen met 6-0 6-0.
6. Geeft een persoon een partij die al is begonnen op i.v.m. een blessure dan worden de overige
partijen van deze persoon (mits de blessure dit toelaat) gewoon gespeeld en tellen de uitslagen
mee voor het eindresultaat.
7. Indien een deelnemer na een blessure zijn andere partijen niet meer kan spelen dan worden al
zijn wedstrijden ongeldig verklaard.
8. Als een speler in de dubbel uitvalt voordat er wedstrijden door het betreffende dubbel zijn
gespeeld, mag er een speler van gelijkwaardige speelsterkte invallen. De wedstrijdleiding
beslist hierover. De invalbeurt geldt dan voor het gehele toernooi.
9. Indien een persoon door een groot aantal verhinderingen niet ingepland kan worden kan zijn
inschrijving geweigerd worden.
10. Mocht er als gevolg van een gegronde reden toch aanleiding zijn om een wedstrijd te verzetten
is de procedure als volgt:
U dient zelf een tijdstip te benoemen, met schriftelijke goedkeuring (mailtje) van de
tegenstander. Deze goedkeuring moet voorgelegd worden aan de wedstrijdcommissie, die eea
definitief goed moet keuren en hierover zal communiceren met de betrokkenen;
U dient zelf, als u of uw tegenstander ook bardienst heeft rondom het tijdstip van de te
verschuiven wedstrijd, hiervoor vervanging te regelen. De wedstrijdcommissie zal dan de
barcommissie informeren.
11. Mocht er gedurende de clubkampioenschappen ook competitie gespeeld worden dan kan het
zo zijn dat u ook op een competitiedag 1 of 2 wedstrijden moet spelen, tenzij deze dag bij
inschrijving als verhindering is opgegeven en het wedstrijdschema het toelaat. Dit laatste
uitsluitend ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie.
12. In niet omschreven voorvallen en in geval van uitzonderingen wordt in eerste instantie
teruggevallen op het toernooireglement 2018 van de KNLTB en uiteindelijk bepaalt de
wedstrijdcommissie.

