Reglement
LTC HOFGEEST Enkel Clubkampioenschappen 2019
De Hofgeest enkel clubkampioenschappen 2019 worden gehouden vanaf vrijdag 22 maart t /m
zondag 24 maart 2019.

- Er wordt, bij voldoende inschrijvingen, gespeeld in de categorieën dames en heren en tevens tot 50
jaar en 50 jaar en ouder;
- Inschrijven voor de enkel clubkampioenschappen is mogelijk vanaf 16 jaar;
- De poules worden ingedeeld op basis van actuele rating;
- De toernooicommissie kan, om haar moverende redenen, besluiten om een inschrijver in een andere
poule te plaatsen dan de actuele rating aangeeft;
- Er worden maximaal 64 inschrijvers geplaatst; bij een hoger aantal inschrijvers wordt door loting
bepaald wie ingedeeld wordt;
- Er wordt gespeeld volgens een afvalsysteem met een winnaars- en een verliezerspoule;
- Er wordt in de voorronden gespeeld op tijd; iedere partij duurt een uur inclusief maximaal 10 minuten
inspeeltijd;
- In de voorronden worden de games doorgeteld; er worden dus geen aparte sets gespeeld;
- Wanneer er aan het eind van de speeltijd een gelijke stand in games en een gelijke stand in de
laatste game is, wordt er nog 1 winnend punt gespeeld. Er moet een winnaar komen;
- De finalewedstrijd wordt gespeeld om 2 gewonnen sets; een eventuele 3e set is een super tie break
- de inschrijving staat open vanaf 22 januari 2019 en sluit op vrijdag 15 maart 2019 om 23.59 uur;
- de aanvangstijd van de wedstrijden is op zaterdag en zondag 09.00 uur (soms 10.00 uur), op de
overige dagen 17.30 uur;
- vanaf dinsdagavond 19 maart zijn via de link op de website van LTC Hofgeest de speelschema’s te
lezen. Iedereen krijgt een uitnodiging voor de 1e wedstrijd, check regelmatig de website voor
eventuele aanpassingen en de laatste updates.
Verhinderingen:
Aangezien er redelijk wat partijen gespeeld moeten worden in een kort tijdsbestek, waarbij we slechts
een beperkt aantal banen tot onze beschikking hebben, zijn bij de CK enkel zijn geen verhinderingen
toegestaan.
Wij kunnen helaas ook geen rekening houden met deelname aan andere toernooien gedurende deze
week; Wel wordt rekening gehouden met spelers die op de finalezondag deelnemen aan de
winterkoppel competitie.

Bezorg ons net als andere jaren veel werk en schrijf je in. Voor vragen aan de wedstrijdleiding kun je
altijd terecht op ck2019hofgeest@gmail.com

de toernooicommissie,
Frank Gort - Geert-Jan van Driel - Rose Hellingman - Richard Zwarter -Jeanette Colombo en Martine
Sneekes

