Reglement
LTC HOFGEEST Clubkampioenschappen 2022
De Tennisdirect Hofgeest clubkampioenschappen 2022 worden vanaf zondag 4 september t /m
zondag 11 september 202 gehouden.
Er wordt alleen gespeeld in dubbel en mix categorieën;
In grote lijnen zal de organisatie er verder hetzelfde uitzien als voorgaande jaren:
-

er zal in poules gespeeld worden;
inschrijven voor het seniorentoernooi is mogelijk vanaf 16 jaar;
er wordt gespeeld om twee gewonnen sets, tot de halve finale is de 3 e set een super tiebreak;
inschrijven kan voor maximaal twee onderdelen, alleen via Internet;
de inschrijving staat open vanaf 16 juli en sluit op zondag 28 augustus 23:59 uur ;
wil je meedoen aan het toernooi, maar heb je geen partner, geef dit dan aan op het
inschrijfformulier, wij proberen dan een oplossing voor je te zoeken;
de aanvangstijd van de wedstrijden is op zaterdag en zondag 09.00 uur , op de overige dagen
17.30 uur;
vanaf woensdag 31 augustus zijn via de link op de website van LTC Hofgeest de speelschema’s te
lezen. Iedereen krijgt een uitnodiging voor de 1 e wedstrijd. Check regelmatig de website voor
eventuele aanpassingen en de laatste updates;
we proberen voor iedereen een zo soepel mogelijk lopend toernooi te organiseren, maar een
goede planning kan alleen als we met elkaar het volgende in acht houden;:

Verhinderingen:
• Er zijn maximaal 5 verhinderingen voor het hele toernooi toegestaan;
• 1 verhindering is een dagdeel (ochtend, middag of een avond);
• eenmaal opgegeven verhinderingen gelden voor het gehele toernooi. Tussentijds kunnen geen
nieuwe verhinderingen opgegeven worden;
• voor het finaleweekend zijn geen verhinderingen mogelijk, uitzondering op zaterdag voor
ondernemers/winkeliers/marktkooplui/ploegendienst;
• de genoemde beperkingen gelden voor beide partners samen. Een dubbel kan dus samen niet
meer dan 5 dagdelen (inclusief partner) verhinderd zijn;
• Check dus goed de beschikbaarheid van je partner bij inschrijven!;
• Wij kunnen helaas geen rekening houden met deelname aan andere toernooien gedurende
deze week;

-

De +-categorie is voor spelers vanaf 50 jaar. We kennen geen +-categorie in 4 en 5. Inschrijven
vanaf 50 jaar is mogelijk in de 6+, 7+ en 8+ en/9+;
De 60+ “ochtendleden” worden ook van harte uitgenodigd om in te schrijven;
Jeugdleden kunnen meedoen aan de senioren kampioenschappen indien de leeftijd van 16 jaar
is bereikt of wanneer je hebt deelgenomen aan de seniorencompetitie;

We hopen dat we het ondanks deze regels voor iedereen mogelijk kunnen maken aan het toernooi deel
te nemen.
Bezorg ons net als vorig jaar veel werk en schrijf je in. Voor vragen aan de wedstrijdleiding kun je altijd
terecht op ckhofgeest@gmail.com
de toernooicommissie,
Eric Buurman – Jeanette Colombo – Martine Sneekes - Rose Hellingman - Richard Zwarter

