EXPERT BOSKOOP KERSTTOERNOOI 2019
SPORTCENTRUM MIDDEN BOSKOOP
Toernooibepalingen:




















Het toernooi vindt plaats in Sportcentrum midden Boskoop en wordt gespeeld op
zaterdag 21 t/m dinsdag 24 dec. en vrijdag 27 t/m zondag 29 dec. 2019 voor senioren.
Op vrijdag 27 december van 09.00 t/m 12.00 uur wordt het veteranen 60+ toernooi gespeeld.
Op vrijdag 27 december van 12.00 t/m 15.00 uur spelen wij het ouder – kind toernooi.
Deelname aan het toernooi staat voor iedereen open. Ook voor niet K.N.L.T.B. leden.
Er kan worden ingeschreven voor de volgende onderdelen:
- Senioren: heren-enkelspel 2, 3, 4, 5, 6-18+, 7-18+, 8-18+, 9,
dames-enkelspel 2, 3, 4, 5, 6-18+, 7-18+, 8-18+, 9,
heren-dubbelspel 2, 3, 4, 5, 6-18+, 7-18+, 8-18+, 9,
dames-dubbelspel 2, 3, 4, 5, 6-18+, 7-18+, 8-18+, 9,
gemengd-dubbelspel 2, 3, 4, 5, 6-18+, 7-18+, 8-18+, 9.
- Ouder – kind: Alle niveau’s in het dubbelspel. Met een leeftijdsverschil van minimaal 18 jaar.
- Veteranen 60+: Alle niveau’s, zowel dames als heren.
Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.L.T.B., tenzij anders is aangegeven.
Voor het veteranen 60+ toernooi geldt: U schrijft individueel in en de toernooileiding deelt uw
dubbelpartner en tegenstanders in.
Er wordt op tijd gespeeld. (60 minuten per wedstrijd.)
De voorrondes in het senioren toernooi worden in poules gespeeld.
De vervolgwedstrijden worden volgens het afvalsysteem gespeeld.
Inschrijving is mogelijk voor maximaal 2 onderdelen.
De speeltijden zijn:
- Senioren: zaterdag 21 dec.: vanaf 9.00 t/m 24.00 uur. Zondag 22 dec.: vanaf 9.00 t/m 24.00 uur.
Maandag 23 dec.: vanaf 9.00 t/m 24.00 uur. Dinsdag 24 dec.: vanaf 9.00 t/m 13:00 uur.
Vrijdag 27 dec. en zaterdag 28 dec.: vanaf 9.00 t/m 24.00 uur.
Zondag 29 dec.: vanaf 9.00 t/m 20.00 uur.
- Veteranen 60+: Vrijdag 27 dec.: vanaf 9.00 t/m 12.00 uur.
- Ouder – kind : Vrijdag 27 dec.: vanaf 12.00 t/m 15.00 uur.
Er zijn maximaal 2 verhinderingen toegestaan.
Bij inschrijving voor twee onderdelen is slechts één verhindering toegestaan.
Voor de finaledag: zondag 29 dec., zijn geen verhinderingen toegestaan.
Het is niet toegestaan om zaterdag 21 en zondag 22 dec. beide dagen volledig
als verhindering op te geven. U moet dus minimaal een dagdeel beschikbaar zijn.
Verhinderingen na inschrijving worden niet geaccepteerd.
De toernooileiding beslist over toelating tot het toernooi.
De toernooileiding heeft het recht spelers in een andere categorie in te delen dan waarvoor
is ingeschreven en spelers te plaatsen.
Het inschrijfgeld voor het senioren toernooi bedraagt € 15,00 per persoon per onderdeel.
Het inschrijfgeld voor het ouder-kind toernooi bedraagt € 10.00 per persoon.
Het inschrijfgeld voor het veteranen 60+ toernooi bedraagt € 15,00 per persoon, incl. lunch.
Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd worden voldaan.
De inschrijving sluit op 8 dec. 2019 om 24.00 uur.













Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers is de datum van inschrijving bepalend.
Indien naar het oordeel van de toernooileiding voor bepaalde onderdelen onvoldoende wordt
ingeschreven, kan de toernooileiding deze onderdelen laten vervallen.
Alle deelnemers ontvangen bericht van het tijdstip van hun eerste wedstrijd.
Daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar
de volgende te spelen wedstrijd.
U wordt verzocht uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
en u te melden bij de wedstrijdleiding.
Bij niet of te laat aanwezig zijn beslist de toernooileiding over het vervolg van de wedstrijd.
De toernooileiding aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele schade, veroorzaakt door
uw deelname aan en/of aanwezigheid bij het toernooi.
In alle gevallen waarin de toernooibepalingen en het wedstrijdreglement niet voorzien,
beslist de toernooileiding.
Door inschrijving gaat u akkoord met de toernooibepalingen en het wedstrijdreglement.
Inschrijving is mogelijk via de website www.middenboskoop.nl
Iedere deelnemer wordt verzocht een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen.
Dus ook een eventuele partner.

Wedstrijdreglement:

















Bij aankomst direct melden bij de wedstrijdleiding s.v.p. en het inschrijfgeld betalen.
De speeltijd voor iedere wedstrijd is 60 minuten, inclusief 10 minuten inspeeltijd.
De speeltijd voor de wedstrijden wordt verdeeld in 2 x 25 minuten, dus er komen 2 standen.
Na 10 minuten inspeeltijd klinkt er een belsignaal en begint het 1e gedeelte van de wedstrijd
door degene die aan de bar-/raamkant staat met serveren.
De games worden doorgeteld. Er worden dus geen sets gespeeld.
Er wordt tijdens de beide wedstrijdgedeeltes niet van kant gewisseld.
Na 25 minuten klinkt nogmaals een belsignaal. Stoppen, evt. punt afmaken (dus niet de game)
en van baanhelft wisselen. Direct doorgaan en degene die nu aan de bar-/raamkant staat,
begint het 2e gedeelte van de wedstrijd met serveren bij een stand van 0 – 0.
Bij het eindsignaal het evt. punt uitspelen; dus niet de game, en alleen
de volledig gespeelde games tellen!
Beide partijen geven na elke wedstrijd de eindstand(en) door aan de wedstrijdleiding
en spreken een nieuwe tijd af voor de volgende partij.
Bij een gelijke eindstand in de poule en kruisfinales is het onderling resultaat bepalend
wie de winnaar wordt. Als dat ook gelijk mocht zijn, is het positieve game-saldo bepalend.
Winnaars in de poules en evt. beste tweede gaan door naar de (kruis)finales.
Indien in de kwart en halve finales na het eindsignaal de stand gelijk is,
in zowel punten als games, wordt een tie-break gespeeld.
In de finales wordt een tie-break gespeeld, indien na het eindsignaal de stand gelijk is.
Degene, die niet in de (kruis)finale kan doorspelen, wordt geacht deze ook niet gehaald te hebben.
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele schade, veroorzaakt door
uw deelname aan en/of aanwezigheid bij dit toernooi.
Wij wensen u veel succes en vooral veel plezier!
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